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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama ini film-film bertemakan vampir selalu identik dengan 

adanya vampir jahat dan vampir baik. Vampir baik digambarkan vampir 

yang baik terhadap manusia dan mempunyai sisi kemanusiaan dalam 

dirinya. Salah satu film yang menonjolkan vampir baik adalah film serial 

The Twilight Saga yang diangkat dari novel karya Stephanie Meyer. 

Serial The Twilight Saga terdiri dari 4 novel, yaitu: Twilight, New 

Moon, Eclipse dan Breaking Dawn. Inti dari serial novel The Twilight 

Saga ini merupakan cerita klasik tentang percintaan antara vampir dan 

manusia yang dibumbui dengan persaingan dari werewolf (serigala muda) 

dan persaingan dari sesama vampir. 

Serial novel The Twilight Saga begitu fenomenal karena hingga 

saat ini telah terjual lebih dari 100 juta kopi diseluruh dunia dan 

diterjemahkan ke dalam 37 bahasa (spl/erl, 2010). Karena penjualan novel 

yang fantastik membuat Summit Entertainment mengangkat serial novel 

The Twilight Saga ke layar lebar. Hal tersebut disambut antusias oleh 

pecinta novel Stephanie Meyer ini. 

Dalam film serial The Twilight Saga, Eclipse merupakan film 

ketiga yang terakhir muncul. Dibandingkan dengan film-film 

pendahulunya, yaitu Twilight dan New Moon, Eclipse meraup lebih 
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banyak untung dalam penayangan perdana midnight di bioskop Amerika 

Serikat pada tanggal 30 Juni 2010 dengan mendapatkan lebih dari $30 

juta, seperti yang dilansir oleh Summit Entertainment. Angka pendapatan 

di hari pertama pemutaran itulah, Eclipse memecahkan rekor pemutaran 

midnight. 

The Twilight Saga: Eclipse, masih melanjutkan tentang cinta 

segitiga, antara Bella Swan (Kristen Stewart), Edward Cullen (Robert 

Pattinson) dan Jacob Black (Taylor Lautner).  Kali ini Bella yang ternyata 

mempunyai rasa sayang yang lebih terhadap Jacob, padahal Bella 

mencintai pacarnya, Edward . Edward dan Jacob tidak saling menyukai 

satu sama lain, selain karena permusuhan abadi antara vampir dan 

werewolf, keduanya pun sama-sama jatuh cinta dengan Bella. Bella ingin 

mempertahankan hubungan pacarannya dengan Edward dan 

persahabatannya dengan Jacob. Saat Victoria (Bryce Dallas Howard) dan 

kawanan vampir baru yang dibawah arahan oleh Riley (Xavier Samuel) 

datang menyerang, Edward dan keluarga Cullen beserta Jacob dan 

kawanan werewolf  bersatu untuk melawan Victoria. 

Karena kesuksesan luar biasa film Twilight dengan pendapatan box 

office global hampir mencapai $400 juta dan film New Moon dengan 

pendapatan box office internationalnya hampir $400 juta, membuat film 

Eclipse sangat dinanti oleh penggemarnya. Eclipse menyajikan cerita yang 

lebih dinamis dibandingkan dengan New Moon yang terasa agak 

mononton, dan Twilight yang lebih banyak memperkenalkan karakter-
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karakter di dalamnya. Dalam  Eclipse juga terdapat adegan duel vampir, 

antara keluarga Cullen dan kawanan vampir baru, dan keterlibatan 

werewolf dalam melindungi Bella yang sedang menjaga daerah 

kekuasaannya. Kisah dalam Eclipse mengedepankan aspek baru dalam 

mitologi inovatif karya Stephanie Meyer. Gagasan bahwa manusia yang 

baru bertransformasi menjadi vampir merupakan makhluk-makhluk ganas 

yang tidak bisa mengontrol desakan haus darah. 

Dalam kedua film pertama, segala sesuatunya dilihat dari sudut 

pandang Bella Swan. Namun untuk Eclipse, ada eksplorasi dari luar 

perspektif Bella. Eclipse bercerita tentang betapa rumitnya dunia saat ini. 

Karena itulah semua karakter harus lebih dewasa dan kisahnya juga 

semakin dewasa. Ceritanya yang lebih kompleks, membuat The Twilight 

Saga: Eclipse dibawah arahan David Slade sebagai sutradara, 

menampilkan film yang jauh lebih gelap dan berbahaya dibanding New 

Moon.  

Dalam dunia The Twilight Saga, vampir tidak tidur dan sinar 

matahari langsung justru membuat kulit mereka berkilauan. Karena itulah 

cuaca hujan dan berawan sepanjang tahun di Forks sesuai dengan teman-

teman Bella, keluarga Cullen, keluarga ‘vampir vegetarian’ yang hanya 

memangsa hewan dan berharap bisa membaur dalam masyarakat manusia. 

Keluarga Cullen adalah keluarga vampir yang tidak menganggap manusia 

sebagai makanan mereka, hidup bersama dengan manusia dan mempunyai 

rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Kemanusiaan adalah sifat-sifat 
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manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia. Hal ini menjadi 

menarik karena keluarga Cullen adalah vampir yang digambarkan 

mempunyai sifat-sifat manusia. 

Disamping itu, terdapat pesan kemanusiaan yang disampaikan dari 

keluarga Cullen. Pesan kemanusiaan yang ada pada keluarga Cullen 

terdapat dalam pesan verbal maupun non verbal. Percintaan, kekeluargaan, 

perselisihan dan kepedulian terhadap sesama merupakan pesan 

kemanusiaan yang dalam film Eclipse ini. 

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji 

tentang film dengan menggunakan studi analisis semiotik, khususnya film 

luar negeri. Karena mengingat peneliti-peneliti terdahulu yang kebanyakan 

lebih memilih film dalam negeri sebagai bahan penelitian. Penelitian ini 

difokuskan pada tokoh vampir keluarga Cullen dalam film luar negeri 

berjudul The Twilight Saga: Eclipse. Dengan melakukan penelitian 

terhadap film Eclipse, peneliti ingin mengetahui dan memahami pesan 

kemanusiaan yang ada pada tokoh vampir keluarga Cullen. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian 

dengan judul MAKNA PESAN KEMANUSIAAN DALAM FILM 

(Analisis Semiotik pada film The Twilight Saga: Eclipse). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana makna pesan kemanusiaan melalui penokohan vampir keluarga 

Cullen dalam film The Twilight Saga: Eclipse? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

Mengetahui dan memahami pesan kemanusiaan melalui penokohan 

vampir keluarga Cullen dalam film The Twilight Saga: Eclipse. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Secara akademis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai metode pembelajaran 

pemantapan mengenai interpretasi simbol dalam sebuah media, 

khususnya pada film. Sehingga peneliti lanjutan dapat mengambil film 

lain untuk dimaknai simbol-simbol dalam film tersebut. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini disarankan bagi para sineas muda untuk bisa 

memberikan simbol-simbol makna lain, seperti unsur kemanusiaan, 

nasionalisme, budaya, politik, dan lainnya dalam sebuah film. Supaya 
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film yang dihasilkan tidak monoton mengikuti alur cerita saja, akan 

tetapi penonton juga diajak untuk berpikir apa arti sebenarnya dalam 

film tersebut. 

 

E. Kajian Pustaka 

E.1. Komunikasi: Proses Penyampaian Pesan 

Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal 

dan nonverbal (Mulyana, 2004: 3). Komunikasi terjadi jika orang memberi 

makna terhadap pesan, meskipun pengirim pesan tersebut tidak 

mengharapkan bahwa tindakannya dimaksudkan sebagai bagian dari 

peristiwa komunikasi. Orang berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. 

Pesan merupakan unsur penting dalam komunikasi. Dengan adanya 

pesan yang tersampaikan dari komunikator kepada komunikan maka 

proses komunikasi bisa berjalan baik. Seperti yang diungkapkan oleh 

Shannon Weaver bahwa pesan bukan merupakan pikiran atau kata-kata, 

tetapi merupakan seperangkat isyarat fisik yang tersampaikan (Fisher, 

1986: 364). 

Menurut Winarni dalam bukunya Komunikasi Massa Suatu 

Pengantar, pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya 

menjadi pengarah didalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah 

laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai 
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segi, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu kepada tujuan akhir 

komunikasi itu. Pesan juga sebagai wujud nyata suatu komunikasi dapat 

menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya seni 

seperti dalam sebuah film.  

Pesan sebagai refleksi diri, sangat terkait erat dengan kondisi 

emosional diri. Seperti dikatakan oleh Clevenger dan Matthews (Fisher, 

1986: 373) bahwa komunikasi nonverbal merupakan indikasi yang 

langsung dari sikap dan emosi serta perasaan dan suasana emosional 

(moods). Pesan sebagai refleksi diri dapat menghubungkan perilaku dan 

kebutuhan yang terinternalisasikan, seperti diungkap oleh King (Fisher, 

374) bahwa pesan menekankan pada ‘perilaku yang relevan dengan 

kebutuhan’. Selain itu, pesan sebagai refleksi diri mencerminkan maksud, 

sikap dan perasaan.  

Satu lagi yang penting yaitu pesan sebagai kebersamaan 

(commonality). Dimana kebersamaan pesan dipandang sebagai kesamaan 

makna, tingkat kepercayaan mekanistis (secara relatif bebas dari 

gangguan) dan sebagai pola interaksi bersama. Selain itu menurut Kibler 

dan Barker (Fisher, 374-375), keyakinan pada konseptualisasi pesan 

relevan dengan implikasi ‘kebersamaan’ yang ada dalam komunikasi 

manusia. Pesan dipandang sebagai hubungan yang mengikat orang-orang 

menjadi satu dalam suatu situasi komunikatif. 

Menurut Steward L. Tubbs – Sylvia Moss (2000 : 8-10) pesan 

terdiri dari dua jenis, yaitu: 
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1. Pesan Verbal 

Pesan verbal adalah semua jenis komunikasi lisan yang 

menggunakan satu kata atau lebih.  

2. Pesan Non Verbal 

Pesan non verbal meliputi seluruh aspek nonverbal dalam 

perilaku kita, seperti ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, 

gerakan tangan, cara berpakaian dan sebagainya. Singkatnya 

pesan non verbal meliputi semua pesan yang disampaikan 

tanpa kata-kata atau selain dari kata-kata yang kita pergunakan. 

 

E.2. Kemanusiaan 

Kemanusiaan berasal dari kata manusia. Menurut Abdulkadir 

Muhammad dalam bukunya Ilmu Sosial Budaya Dasar (2008: 58), 

menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri 

dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Tubuh adalah materi 

yang dapat dilihat, diraba dan dirasa, wujudnya konkret dan tidak abadi. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. 

 Kesempurnaan manusia terletak pada adab dan budayanya. 

Manusia beradab dan berbudaya karena mempunyai akal, nurani dan 

kehendak.  Akal mempunyai fungsi sebagai alat untuk berpikir dan sumber 
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dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurani atau daya rasa 

mempunyai fungsi sebagai alat merasa, menentukan kata hati dan sumber 

dari kesenian. Kehendak sendiri berfungsi sebagai alat memutus, 

menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan (Muhammad, 2008: 58-59). 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang 

diri, melainkan harus hidup bersama dan berkelompok (Subiyanto, 1994: 

109). Ciri kehidupan manusia yang dikehendaki oleh Tuhan ialah 

kehidupan yang bermasyarakat dan berbudaya serta bermoral. Kehidupan 

yang demikian mempunyai sifat menjamin kualitas kehidupan yang dapat 

mewujudkan martabat kemanusiaan. 

Kemanusiaan adalah sifat-sifat manusia sebagai makhluk yang 

berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi 

inilah manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. 

Kemanusiaan dengan kata lain adalah sifat manusia yang merupakan 

esensi dan identitas manusia, karena martabat kemanusiaannya 

(Darmodihardjo, 1981: 41). 

Rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga 

menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Karsa adalah 

kerinduan manusia tentang norma-norma keagamaan atau kepercayaan. 

Cipta merupakan kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal 

yang ada dalam pengalaman lahir dan batin, dan menghasilkan berbagai 

ilmu pengetahuan (Widagdho, 1991: 20-21). 
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Manusia dengan akal budinya menjadi berkebudayaan. Dan dengan 

budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Potensi 

kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia ini, tidak pandang ras 

dan warna kulitnya, jadi bersifat universal. Manusia di dunia ini memiliki 

martabat kemanusiaan martabat yang tinggi dan harus diperlakukan sesuai 

dengan nilai-nilai kemanusiaan (Darmodihardjo, 1981: 42). 

Nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuatu hal yang dapat 

memanusiakan manusia atau dengan kata lain manusia kembali kepada 

fitrah manusia. Fitrah manusia merupakan bentuk keseluruhan tentang diri 

manusia, yang menggunakan hati nurani. Fitrah manusia adalah memiliki 

sisi baik dan sisi buruk. Dengan kata lain, nilai manusia dapat dipahami 

melalui kehidupan yang manusia, yang mampu membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Manusia yang bernilai adalah manusia yang 

tingkah laku dan perbuatannya mengarah kepada kebenaran, kebaikan dan 

bermanfaat bagi semua manusia, makhluk Tuhan yang mulia. 

Dalam film asing, budaya barat yang ada sangat berbeda dengan 

budaya ketimuran kita, dapat terlihat jelas dari gaya hidup, kebiasaan, 

sifat, agama mayoritas dan lain-lain. Dibalik segala perbedaan itu, terdapat 

satu kesamaan dengan orang lain di seluruh dunia, yaitu sama-sama 

memiliki sifat dasar manusia sebagai makhluk Tuhan, memiliki nilai 

kemanusiaan. Sifat-sifat dasar manusia yang melekat dan dimiliki manusia 

yang bermanfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sifat-sifat 

manusia diantaranya ialah kasih sayang, jatuh cinta, tanggung jawab, 
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tolong menolong, kebahagiaan, keindahan, rasa aman, rasa tenteram dan 

lain sebagainya.  

Dalam Eclipse, tidak hanya tokoh manusia saja yang memiliki rasa 

kemanusiaan, vampir juga memiliki kemanusiaan yang ada pada dirinya. 

Berbuat baik terhadap sesama vampir atau terhadap manusia adalah salah 

satu sifat dasar manusia yang ada pada vampir. Nilai-nilai dan moral-

moral dalam berbudaya juga hadir dalam vampir. 

 

E.3. Film 

Dewasa ini terdapat berbagai ragam film. Meskipun cara 

pendekatan berbeda-beda, semua film dapat dikatakan mempunyai satu 

sasaran, yaitu menarik perhatian orang terhadap muatan masalah yang 

dikandung. Selain itu, film dapat dirancang untuk melayani keperluan 

publik terbatas maupun publik luas. Film juga mempunyai jangkauan, 

realisme, pengaruh emosional dan popularitas.  

Film ditemukan pada akhir abad ke-19, film mengalami 

perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi yang mendukung. 

Mula-mula hanya dikenal film hitam-putih dan tanpa suara. Pada akhir 

tahun 1920-an mulai dikenal film bersuara, dan menyusul film warna pada 

tahun 1930-an. Peralatan produksi film juga mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu, sehingga sampai sekarang mampu menjadikan film 

sebagai tetap mampu menjadikan film sebagai tontonan yang menarik 

khalayak luas.  
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E.3.1. Unsur-Unsur Pembentuk Film 

Film secara umum dapat dibagi menjadi dua unsur 

pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur 

tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain 

untuk membentuk sebuah film. Unsur naratif adalah bahan (materi) 

yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) 

untuk mengolahnya. 

Dalam film cerita, unsur naratif adalah perlakuan terhadap 

cerita filmnya. Sedangkan unsur sinematik merupakan aspek-aspek 

teknis pembentuk film. Unsur sinematik terbagi menjadi empat 

elemen pokok yakni, mise-en-scene, sinematografi, editing dan 

suara. Masing-masing elemen saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk gaya 

sinematik secara utuh. 

Mise-en-scene adalah segala hal yang ada di depan kamera.  

Mise-en-scene mempunyai empat elemen pokok, setting atau latar, 

tata cahaya, kostum dan make-up, serta akting dan pergerakan 

pemain. Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan 

filmnya, serta hubungan kamera dengan obyek yang diambil. 

Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar (shot) 
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lainnya. Suara adalah segala hal dalam film yang mampu ditangkap 

melalui indra pendengaran (Pratista, 2008: 2). 

  

E.3.2. Jenis-Jenis Film 

Secara umum film dibagi menjadi tiga jenis, yakni: 

dokumenter, fiksi dan eksperimental. Film fiksi memiliki struktur 

naratif yang jelas, sementara film dokumenter dan eksperimental 

tidak memiliki struktur naratif. Film dokumenter memiliki konsep 

realisme (nyata), sedangkan film eksperimental memiliki konsep 

formalisme (abstrak) 

1. Film Dokumenter 

Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, 

tokoh, peristiwa dan lokasi nyata. Film dokumenter 

merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau 

otentik. Pada film dokumenter struktur yang disajikan 

sederhana dengan tujuan agar penonton mudah untuk 

memahami dan mempercayai fakta-fakta yang 

disajikan. Film dokumenter dapat digunakan untuk 

berbagai macam maksud dan tujuan seperti informasi 

atau berita, biografi, pengetahuan, pendidikan, sosial, 

ekonomi, politik (propaganda) dan lain sebagainya 

(Pratista, 2008:4-5). 
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2. Film Fiksi 

Film fiksi terikat dengan plot. Dari sisi cerita, film fiksi 

sering menggunakan rekaan diluar kejadan nyata, serta 

memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang 

sejak awal. Cerita dalam film fiksi biasanya memiliki 

karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, 

penutupan, serta pola pengembangan cerita yang jelas. 

Dalam sisi produksi film fiksi lebih kompleks, baik 

masa pra-produksi, produksi, maupun pasca-produksi 

(Pratista, 2008: 6). 

3. Film Eksperimental 

Film eksperimental berbeda dengan film dokumenter 

dan film fiksi. Para sineas eksperimental umumnya 

bekerja di luar industri film utama (mainstream) dan 

bekerja pada studio independen atau perorangan. Film 

eksperimental tidak memiliki plot, namun tetap 

memiliki struktur. Struktur sangat dipengaruhi oleh 

insting subyektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, 

serta pengalaman batin mereka. Film-film 

eksperimental umumnya berbentuk abstrak dan tidak 

mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena 

menggunakan simbol-simbol personal yang mereka 

ciptakan sendiri (Pratista, 2008: 7-8). 
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E.3.3. Klasifikasi Film 

Metode yang paling mudah dan sering digunakan dalam 

mengklasifikasikan film adalah berdasarkan genre. Genre secara 

umum membagi film berdasarkan jenis dan latar ceritanya. Fungsi 

utama genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film. 

Klasifikasi film berdasarkan genre hanyalah merupakan suatu 

konvensi umum yang bersifat dinamis. Karakteristik genre tidak 

mengacu pada satu masa tertentu, tetapi berkembang setiap saat. 

Himawan Pratista dalam bukunya Memahami Film, 

menyebutkan bahwa genre yang ada dibagi menjadi genre-genre 

besar dan berpengaruh. Genre-genre tersebut dibagi menjadi dua 

kelompok berdasarkan pengaruh dan sejarah perkembangannya, 

diantaranya (2008: 13-27): 

1. Genre Induk Primer 

Genre induk primer merupakan genre-genre pokok 

yang telah ada dan populer sejak awal perkembangan 

tahun 1900-an hingga 1930-an. Pada satu film bisa 

kombinasi beberapa genre induk sekaligus. 

a. Aksi 

Film yang berhubungan dengan adegan-adegan aksi 

fisik seru, menegangkan, berbahaya, nonstop 

dengan tempo cerita yang cepat. Umumnya berisi 

adegan aksi kejar-mengejar, perkelahian, tembak-
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menembak, balapan, berpacu dengan waktu, 

ledakan, serta aksi-aksi fisik lainnya. 

b. Drama 

Film yang berhubungan dengan tema, cerita, setting, 

karakter, serta suasana yang memotret kehidupan 

nyata. Kisahnya menggugah emosi, dramatik dan 

mampu menguras air mata penonton.  

c. Epik Sejarah 

Film yang menggunakan tema periode masa silam 

(sejarah) dengan latar sebuah kerajaan, peristiwa 

atau tokoh besar yang menjadi mitos dan legenda. 

d. Fantasi 

Film yang berhubungan dengan tempat, peristiwa, 

serta karakter yang tidak nyata. Terdapat unsur 

magis, mitos, negeri dongeng, imajinasi, halusinasi 

serta alam mimpi.  

e. Fiksi ilmiah 

Film yang berhubungan dengan masa depan, 

perjalanan angkasa luar, penjelajah waktu, invasi 

atau kehancuran bumi. Menceritakan teknologi serta 

kekuatan yang berada di luar jangkauan teknologi 

masa kini. Biasanya berhubungan dengan karakter 

non-manusia. 
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f. Horor  

Film yang memiliki tujuan utama memberikan rasa 

takut, kejutan, serta teror yang mendalam bagi 

penontonnya. Menggunakan karakter-karakter 

antagonis non-manusia yang berwujud fisik 

menyeramkan.  

g. Komedi 

Film yang memiliki tujuan utama memancing tawa 

penontonnya. Biasanya berupa drama ringan yang 

melebih-lebihkan aksi, situasi, bahasa, hingga 

karakternya. 

h. Kriminal dan Gangster 

Film yang berhubungan dengan aksi-aksi kriminal 

seperti perampokan bank, pencurian, pemerasan, 

perjudian, pembunuhan, persaingan antar kelompok, 

serta aksi kelompok bawah tanah yang bekerja di 

luar sistem hukum. Sering menampilkan adegan 

aksi kekerasan yang tidak manusiawi (sadis). 

i. Musikal 

Film yang mengkombinasi unsur musik, lagu, tari 

(dansa) , serta gerak (koreografi). Lagu- lagu dan 

tarian mendominasi sepanjang film dan biasanya 

menyatu dengan cerita.  
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j. Petualangan 

Film yang menceritakan tentang perjalanan, 

eksplorasi atau ekspedisi ke suatu wilayah asing 

yang belum pernah tersentuh. Biasanya menyajikan 

panorama alam eksotis seperti hutan rimba, 

pegunungan, gurun pasir, lautan serta pulau 

terpencil. 

k. Perang 

Film yang mengangkat tema kengerian serta teror 

yang ditimbulkan oleh aksi perang. Umumnya 

menampilkan adegan pertempuran, baik di darat, 

laut dan udara. 

2. Genre Induk Sekunder 

Genre induk sekunder adalah genre yang yang 

merupakan pengembangan atau turunan dari genre 

induk primer. Genre induk sekunder memiliki ciri-ciri 

karakter yang lebih khusus dibandingkan dengan genre 

induk primer. 

a. Bencana (Disaster) 

Film yang berhubungan dengan tragedi atau 

musibah, baik skala besar maupun kecil yang 

mengancam jiwa banyak manusia. 
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b. Biografi 

Film yang menceritakan penggalan kisah nyata atau 

kisah hidup seorang tokoh berpengaruh di masa lalu 

maupun kini. Merupakan pengembangan dari genre 

drama dan epik sejarah. 

c. Detektif 

Film yang umumnya meceritakan tentang sebuah 

kasus kriminal yang belum terselesaikan. Alur 

ceritanya sulit diduga dan penuh dengan misteri. 

Merupakan pengembangan dari genre kriminal dan 

gengster. 

d. Melodrama 

Film yang mampu menggugah emosi penonton 

secara mendalam dengan dukungan unsur ‘melodi’ 

(ilustrasi musik). Merupakan pengembangan dari 

genre drama. 

e. Olahraga 

Film yang mengambil kisah aktivitas olahraga, baik 

atlet, pelatih, agen maupun ajang kompetisi. 

Biasanya diadaptasi dari kisah nyata baik biografi 

maupun sebuah peristiwa olahraga besar. 
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f. Perjalanan 

Film yang menceritakan tentang perjalanan darat 

(umumnya menggunakan mobil) jarak jauh dari satu 

tempat ke tempat yang lain dengan atau tanpa tujuan 

tertentu. 

g. Roman 

Film yang lebih memusatkan cerita pada masalah 

cinta, baik kisah percintaan maupun pencarian cinta 

sebagai tujuan utamanya. Merupakan 

pengembangan dari genre drama. 

h. Superhero 

Film yang berhubungan dengan kisah klasik 

perseteruan antara sisi baik dan sisi jahat, yakni 

kisah kepahlawanan tokoh super dalam membasmi 

kekuatan jahat. Merupakan perpaduan antara genre 

fiksi-ilmiah, aksi dan fantasi. 

i. Supernatural 

Film yang berhubungan dengan makhluk-makhluk 

gaib, seperti hantu, roh halus, keajaiban, serta 

kekuatan mental seperti membaca pikiran, masa 

depan, masa lalu, dan lainnya. Merupakan 

perpaduan antara genre horor, fantasi, drama dan 

fiksi-ilmiah. 
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j. Thriller 

Film yang memiliki tujuan utama memberi rasa 

ketegangan, penasara, ketidakpastian dan ketakutan 

pada penonton. Alur cerita sering berbentuk aksi 

nonstop, penuh misteri, kejutan, serta mampu 

mempertahakan intensitas ketegangan hingga 

klimaks. 

Film The Twilight Saga: Eclipse merupakan film yang mempunyai 

unsur naratif, dimana film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama, 

Eclipse. Di dalam film Eclipse terdapat genre drama, aksi, fantasi, horor 

dan roman. Film yang diangkat dari serial novel The Twilight Saga ini 

juga merupakan film bergenre fiksi-ilmiah karena berhubungan dengan 

karakter non-manusia, yaitu vampir. 

 

E.4. Vampir Dalam Film 

Dalam film kita mengenal vampir sebagai makhluk mengerikan 

penghisap darah, yang berwujud manusia. Vampir biasanya diceritakan 

sebagai makhluk berdarah biru, hanya bisa keluar malam hari, jika kena 

sinar matahari akan lenyap, haus akan darah, bisa mati jika ditusuk perak 

di jantungnya, anti salib dan anti bawang putih 

(rensenpelawi.blogspot.com)  

Vampir dianggap sebagai salah satu tokoh terkenal dari film horor 

klasik, terbukti dengan banyaknya tokoh vampir dalam industri perfilman. 
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Drakula, sebagai tokoh vampir yang paling terkenal banyak ditampilkan 

dalam berbagai film. Pertama kali Drakula muncul dalam film bisu Jerman 

Nosferatu yang disutradarai oleh F.W. Murnau pada tahun 1922 . Film 

vampir lain yang terkenal adalah Dracula’s Daughter pada tahun 1936. 

Pada tahun 1958 menjadi kesuksesan film Dracula yang dibintangi oleh 

Cristopher Lee, hal tersebut ditandai dengan tujuh sekuel yang 

mengikutinya. Beberapa film menampilkan tokoh utama vampir 

perempuan, contohnya The Vampire Lovers (1970). 

Selanjutnya perkembangan vampir lebih bervariasi, beberapa film 

fokus terhadap pemburu vampir, seperti Blade dan Buffy The Vampire 

Slayer yang dirilis tahun 1992. Film Bram Stoker’s Dracula (1992) 

menjadi film vampir paling laris sepanjang sejarah . Film ini juga 

memberikan minat terhadap film-film lainnya tentang vampir, seperti 

Underworld, Van Helsing, The Twilight Saga, The Vampire Assistant, dan 

masih banyak yang lainnya. Popularitas cerita vampir yang tiada henti 

kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu simbolisasi perilaku 

seksual dan kengerian akan kematian. 

 

E.5. Semiotik, Tanda dan Makna 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani, 

semeion yang berarti ‘tanda’. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. 

Studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya, cara 

berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan 
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penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya (Kriyantono, 2006: 

263). Menurut Preminger (2001) dalam bukunya Sobur, ilmu ini 

menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-

aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti. 

Analisis semiotik bertujuan untuk menemukan makna tanda 

termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Pemikiran 

pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial 

dimana pengguna tanda tersebut berada.  

Semiotika menunjukkan bahwa manusia tidak berkomunikasi 

secara langsung. Dengan kata lain komunikasi melibatkan penggunaan 

‘tanda’ (sign). Sobur menyebutkan bahwa segala aspek kehidupan ini 

penuh dengan tanda. Seperti yang dikutip dari Peirce, dengan sarana 

tandalah manusia bisa berpikir, tanpa tanda kita tidak dapat 

berkomunikasi. Karena tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi 

seseorang. 

Metode semiotik tidak dipusatkan pada transmisi pesan, melainkan 

pada penurunan dan pertukaran makna. Penekanan disini bukan pada 

tahapan proses, melainkan teks dan interaksinya dalam memproduksi dan 

menerima suatu kultur atau budaya, difokuskan pada peran komunikasi 

dalam memantapkan dan memelihara nilai-nilai dan bagaimana nilai-nilai 

tersebut memungkinkan komunikasi memiliki makna (Fiske, 1990: 189) . 
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Dalam pandangan Saussure, makna sebuah tanda sangat dipengaruhi oleh 

tanda lain. Apabila sendiri-sendiri, suatu unsur tidak dapat mempunyai 

makna yang seutuhnya. Sehingga makna bisa di dapat dengan kombinasi 

beberapa unsur. 

Makna merupakan konsep yang abstrak, karena konsep makna itu 

sendiri memiliki berbagai makna tanpa ada satu makna pun lebih ‘betul’ 

dari makna lainnya. Alasan mengapa konsep makna tidak bisa 

didefinisikan ialah adanya kecenderungan yang terlalu luas untuk berpikir 

tentang makna sebagai konsep yang bersifat tunggal. 

Makna dalam kamus lebih bersifat kebahasaan (linguistik), yang 

punya banyak dimensi, simbol merujuk pada objek di dunia nyata, 

pemahaman adalah perasaan subjektif kita mengenai simbol itu, dan 

referen adalah objek yang sebenarnya eksis di dunia nyata. Makna muncul 

dari hubungan khusus antara kata (sebagai simbol verbal) dan manusia. 

Makna tidak melekat pada kata-kata, namun kata-kata membangkitkan 

makna dalam pikiran orang. Jadi tidak ada hubungan langsung antara 

suatu objek dan simbol yang digunakan untuk merepresentasikannya. 

Makna dari makna ‘yang sesungguhnya’ merupakan produk pada 

komunikasi manusia. 
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Makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Makna denotatif  

Makna denotatif  adalah makna yang sebenarnya (factual), 

biasa ditemukan di dalam kamus. Karena itu makna 

denotatif lebih bersifat publik. 

2. Makna konotatif 

Makna konotatif adalah makna diluar rujukan objektifnya, 

lebih bersifat pribadi. Makna konotatif lebih bersifat 

subjektif daripada makna denotatif. 

E.5.1. Charles S. Pierce 

Charles S. Pierce (Fiske, 1990: 50) membedakan tanda atas 

lambang (symbol), ikon (icon) dan indeks (index). Dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Kriyantono, 2009: 264): 

a. Lambang 

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan 

acuannya merupakan hubungan yang sudah terbentuk 

secara konvensional. Lambang ini adalah tanda yang 

dibentuk karena adanya konsensus dari para pengguna 

tanda. Warna merah bagi masyarakat Indonesia adalah 

lambang berani, mungkin di Amerika bukan. 

b. Ikon 

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan 

acuannya berupa hubungan kemiripan. Jadi, ikon adalah 
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bentuk tanda yang dalam berbagai bentuk menyerupai 

objek dari tanda tersebut. Patung kuda adalah ikon dari 

seekor kuda. 

c. Indeks 

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan 

acuannya timbul karena ada kedekatan eksistensi. Jadi 

indeks adalah suatu tanda yang mempunyai hubungan 

langsung (kausalitas) dengan objeknya. Asap 

merupakan indeks dari adanya api. 

E.5.2. Ferdinand Saussure 

Menurut Saussure (Kriyantono, 2009: 267), tanda terbuat atau 

terdiri dari: 

a. Bunyi-bunyi dan gambar, disebut Siginifier 

b. Konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut 

Signified 

Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat dilihat dan 

didengar yang biasanya merujuk kepada sebuah objek atau aspek dari 

realitas yang ingin dikomunikasikan. Objek tersebut dikenal dengan 

‘referent’. 

E.2.3. Roland Barthes 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Barthes 

meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks 

dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara 



27 
 

konveksi dalam teks dengan konveksi yang dialami dan diharapkan oleh 

penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan Order of Significations, 

yang terdiri dari (Kriyantono, 2009: 270-271): 

a. Denotasi 

Makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek. Ini 

adalah deskripsi dasar. 

b. Konotasi 

Makna-makna kultural yang melekat pada sebuah terminologi. 

c. Metafora 

Mengkomunikasikan dengan analogi. 

d. Simile 

Subkategori metafor dengan menggunakan kata-kata ‘seperti’. 

e. Metonimi 

Mengkomunikasikan dengan asosiasi. Asosiasi dibuat dengan 

cara menghubungkan sesuatu yang kita ketahui dengan sesuatu 

yang lain. 

f. Synecdoche 

Subkategori metonimi yang memberikan makna ‘keseluruhan’ 

atau ‘sebaliknya’. Artinya, sebuah bagian digunakan untuk 

mengasosiasikan keseluruhan bagian tersebut. 
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g. Intertextual 

Hubungan antarteks (tanda) yang dipakai untuk 

memperlihatkan bagaimana teks saling bertukar satu dengan 

yang lain, sadar ataupun tidak sadar. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika untuk mengungkap 

makna tanda kemanusiaan dalam Film The Twilight Saga: Eclipse. 

F.1. Fokus Penelitian 

Film The Twilight Saga: Eclipse merupakan sebuah film fiksi yang 

disutradarai oleh David Slade yang bekerjasama dengan Summit 

Entertainment dan dibuat berdasarkan novel Stephanie Meyer dengan 

judul Eclipse. Fokus penelitian dalam film ini adalah tentang mengungkap 

makna pesan kemanusiaan dalam sosok vampir, keluarga Cullen yang 

ditampilkan lewat visual dimana terdapat sifat-sifat manusia dalam diri 

vampir, yang nantinya akan diungkapkan dan diinterpretasikan melalui 

analisis semiotika. 

F.2. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yakni data yang diperoleh dalam bentuk rinci, mendalam dari para 

responden atau informan (Hamidi, 2007: 124). 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

interpretatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan hal dengan apa 
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adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna pesan 

kemanusiaan pada tokoh vampir dalam film The Twilight Saga: Eclipse. 

Sehingga peneliti diijinkan melakukan interpretasi secara subyektif. 

Secara umum penelitian ini pada akhirnya akan mengungkapkan 

makna pesan kemanusiaan yang ada pada vampir dalam film, yang 

mengacu pada teori Charles S. Pierce, Ferdinand Saussure dan Roland 

Barthes sebagai dasar penelitian. Model analisis semiotik yang dipakai 

disesuaikan dengan konsep tanda yang ada dalam penelitian ini. Sehingga, 

penelitian ini berdasarkan dengan konsep tanda yang ada dalam film The 

Twilight Saga: Eclipse, bukan menurut pada salah satu pemikiran tokoh 

semiotik saja. 

F.3. Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan scene yang ada 

di dalam film The Twilight Saga: Eclipse namun tidak semua scene yang 

diteliti, melainkan hanya scene-scene tertentu yang dianggap peneliti telah 

mewakili pemunculan adanya tanda-tanda visual yang bisa dimaknai. Di 

dalam film Eclipse terdapat 66 scene. Tetapi pada penelitian ini hanya 9 

scene yang dianggap peneliti dapat mewakili dari keseluruhan scene yang 

ada dalam film The Twilight Saga: Eclipse karya David Slade yang 

dikemas dalam bentuk VCD. 
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1. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara, yaitu: 

a. Data Primer dengan teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi. Pengamatan dilakukan secara langsung dengan cara 

mengcopy VCD film The Twilight Saga: Eclipse. 

b. Data sekunder dengan kepustakaan yang ada, baik berupa buku, 

majalah, internet maupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang ada guna menunjang 

kelengkapan data. 

F.4. Teknik Analisis Data 

Pada prinsipnya analisis data adalah pemberitahuan kepada peneliti 

kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data 

yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara yang bisa memudahkan 

peneliti dalam memberikan penjelasan dan mencari interpretasi dari 

responden atau menarik kesimpulan (Hamidi, 2004: 80). 

Penelitian ini menggunakan konsep dari tokoh semiotik Charles S. 

Pierce, Ferdinand Saussure dan Roland Barthes, yakni tentang bagaimana 

tanda itu bekerja. 

1. Charles S. Pierce 

a. Lambang 

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya 

merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara 
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konvensional. Lambang ini adalah tanda yang dibentuk 

karena adanya konsensus dari para pengguna tanda.  

b. Ikon 

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya 

berupa hubungan kemiripan. Jadi, ikon adalah bentuk tanda 

yang dalam berbagai bentuk menyerupai objek dari tanda 

tersebut.  

c. Indeks 

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya 

timbul karena ada kedekatan eksistensi. Jadi indeks adalah 

suatu tanda yang mempunyai hubungan langsung 

(kausalitas) dengan objeknya. 

2. Ferdinand Saussure 

a. Bunyi-bunyi dan gambar, disebut Siginifier 

b. Konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut 

Signified 

3. Roland Barthes 

a. Denotasi 

Makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek. 

Ini adalah deskripsi dasar. 
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b. Konotasi 

Makna-makna kultural yang melekat pada sebuah 

terminologi. 

c. Metafora 

Mengkomunikasikan dengan analogi. 

d. Simile 

Subkategori metafor dengan menggunakan kata-kata 

‘seperti’. 

e. Metonimi 

Mengkomunikasikan dengan asosiasi. Asosiasi dibuat 

dengan cara menghubungkan sesuatu yang kita ketahui 

dengan sesuatu yang lain. 

f. Synecdoche 

Subkategori metonimi yang memberikan makna 

‘keseluruhan’ atau ‘sebaliknya’. Artinya, sebuah bagian 

digunakan untuk mengasosiasikan keseluruhan bagian 

tersebut. 

g. Intertextual 

Hubungan antarteks (tanda) yang dipakai untuk 

memperlihatkan bagaimana teks saling bertukar satu dengan 

yang lain, sadar ataupun tidak sadar. 
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Analisis data dalam penelitian ini secara bertahap dapat terlihat 

sebagai berikut: 

a. Menyaksikan dan mengamati keseluruhan film. 

b. Memilah scene atau adegan dengan pencatatan adegan cerita pada 

film. Scene dijabarkan dengan membagi sebuah adegan yang terbatas 

melalui satu tempat dan waktu. Catatan adegan dimasukkan ke dalam 

tabel. 

c. Memilih scene yang menunjukkan makna pesan kemanusiaan pada diri 

vampir, dalam hal ini adalah vampir keluarga Cullen. Scene yang 

dipilih tersebut selanjutnya dimasukkan dalam tabel. 

d. Setelah didapatkan scene makna pesan kemanusiaan yang ada pada 

vampir keluarga Cullen dalam tabel, maka tahap selanjutnya adalah 

menjabarkan tanda yang ada dalam scene, diberi keterangan tanda, 

dimaknai, kemudian dimasukkan ke dalam tabel.  

e. Setelah tanda dijabarkan, diberi keterangan dan dimaknai memakai 

tabel, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis semiotika 

Pierce, Saussure dan Barthes sesuai dengan konsep tanda yang ada. 

Tahap ini akan mengungkapkan makna pesan kemanusiaan pada 

vampir dalam film.  

f. Tahap akhir dilakukan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah dianalisis. 


