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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Perkembangan informasi saat ini semakin pesat, hal ini tampak jelas 

pada ketergantungan khalayak dalam memperoleh informasi yang terjadi di 

sekelilingnya. Ini merupakan fenomena komunikasi yang berlangsung akibat 

tingginya kesadaran khalayak akan kekuatan informasi. Hal tersebut 

menjadikan media komunikasi sebagai alat yang dibutuhkan.  

Media komunikasi berkembang pesat, sedemikian rupa sehingga 

ruang-ruang komunikasi saling bersentuhan. Fenomena ini terus berlangsung 

dan sejajar dengan perkembangan teknologi yang ada. Melalui media massa,  

dapat diperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak dialami 

secara langsung. Dunia ini terlalu luas untuk dapat dimasuki semuanya. Media 

massa datang menyampaikan informasi tentang lingkungan sosial dan politik; 

televisi menjadi jendela kecil untuk menyaksikan berbagai peristiwa yang jauh 

dari jangkauan alat indra kita Libanon, Irak, Amerika Serikat, Iran, dan 

sebagainya; surat kabar menjadi teropong kecil untuk melihat gejala-gejala 

yang terjadi waktu ini di seluruh penjuru bumi; buku tak jarang bisa menjadi 

kapsul waktu yang membawa ke masa lalu, masa kini, dan masa yang akan 

datang; film menyajikan pengalaman imajiner yang melintas ruang dan waktu. 

Salah satu media informasi dan komunikasi yang terus berkembang 

adalah film. Seiring dengan perkembangannya mula-mula hanya dikenal film 

hitam putih dan tanpa suara. Pada akhir tahun 1920-an mulai dikenal film 
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bersuara, dan menyusul film warna pada tahun 1930-an. Peralatan produksi 

film juga mengalami perkembangan dari waktu-kewaktu, sehingga sampai 

sekarang tetap menjadikan film sebagai tontonan yang menarik khalayak luas. 

Asep S. Muhtadi (2000), dalam buku Dakwah Kontemporer menjelaskan, pada 

awal perkembangannya, film tidak lebih sekedar pertunjukkan hiburan dalam 

bentuk gambar bergerak (motion picture) dan berlangsung tanpa pelengkap 

suara. Hal ini dimulai oleh seorang Egward Muybridge ketika berusaha 

mengambil foto kuda yang sedang berlari lewat sebuah rangkaian kameranya. 

Kreativitas ini kemudian terus berlanjut hingga dalam bentuk seperti apa yang 

kita tonton saat ini. Film bicara memang sudah mulai diperkenalkan secara 

umum sejak tahun 1927 di Amerika serikat. Tetapi belum sempurna, baru 

setelah delapan tahun kemudian film bicara memang sudah dinikmati khalayak 

umum dalam pemutaran yang lebih lama dan relative sempurna. Usaha 

penyempurnaan  dunia perfilman itu terus berlangsung baik dari segi suara, tata 

warna, sampai ia harus berhadapan dengan perkembangan televisi yang muncul 

ketika perang dunia ke II berakhir. 

Film merupakan fenomena sosial dan psikologis serta estetika yang 

kompleks. Yaitu dokumen yang terdiri cerita dan gambar yang diiringi kata-

kata dan musik. Sehingga film merupakan produksi yang multidimensional dan 

kompleks. Film sebagai media komunikasi, merupakan kombinasi antar usaha 

penyampaian pesan verbal dan non verbal melalui gambar bergerak, dengan 

pemanfaatan teknologi kamera, warna dan suara, dimana unsur-unsur tersebut 

dilatarbelakangi oleh sutradara kepada khalayak film. 
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Film menuturkan ceritanya dengan cara khususnya sendiri, dimana 

kekhususan film adalah mediumnya. Cara pembuatannya dengan kamera dan 

pertunjukannya dengan proyektor dan layar. Pada umumnya film merupakan 

bidang kajian yang amat relevan bagi analisis structural atau semiotic. Seperti 

dikemukakan oleh Van Zoest (Alex Sobur, 2003:128), film dibangun dengan 

tanda, semata-mata tanda itu termasuk berbagai system tanda yang bekerja 

sama dengan mencapai efek yang diharapkan. Berbeda dengan dunia fotografi 

statis, rangkaian gambar dalam film menciptakan imaji dan sistem penundaan. 

Karena itu menurut Van Zoest, pada film digunakan tanda-tanda ikonis, yakni 

tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Memang ciri-ciri gambar film 

adalah persamaan realitas yang ditunjukkan. Gambar yang dinamis dalam film 

merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikan. 

Film adalah perdefinisi seni massa. Film mempunyai satu bentuk yang 

sangat khas dan membedakannya dari cabang seni lainnya. Dalam 

mempersepsi film terjadi sesuatu proses psikologis yang menarik, terjadi 

indetifikasi optis, emosional dan imajiner. Realitas yang terjadi pada film 

adalah realitas yang virtual. Kenyataan yang ditampilkan seperti kenyataan 

dalam cermin. Virtualitas menjadi sangat kuat karena film itu memiliki struktur 

yang dibangun secara nalar dan bermotif. Struktur itu memiliki dua segi seperti 

dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu struktur “batiniah” yang kita sebut 

plot dan struktur lainya yang dibangun oleh shot, scene (adegan) dan sequence 

(sekwen). 
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Menjadikan kenyataan virtual menjadi kenyataan baru mungkin 

merupakan salah satu ukuran umum menentukan suatu film sebagai karya seni. 

Kenyataan virtual yang “baru” itu mesti mengandung makna atau menunjuk 

pada makna yang berada diluar dirinya. Arti dari seni bagi kebudayaan manusia 

justru terletak pada dimensi simbolik ini. Apabila suatu karya memungkinkan 

manusia memperoleh pengalaman-pengalaman (dalam dunia film melalui 

indentifikasi optic emosional dan imajiner) yang dalam kehidupan sehari-hari 

tidak dapat dihayatinya, dan dengan begini memungkinkan ia memberi makna 

baru pada hidup keseharian, karya itu adalah karya seni. 

Sineas Garin Nugroho dikenal sebagi sutradara penuh ide dan banyak 

melakukan terobosan baru dalm film yang dibuatnya. Meski dia dikritik 

didalam negeri bahwa filmnya sulit dimengerti dan lebih banyak menampilkan 

bahasa gambar, tetapi film-film Garin selalu menang di festival di luar negeri. 

Pada tahun 2009 Garin Nugroho mencoba membuat sebuah film musikal 

bentuk perayaan 25 tahun perjalanan musik SLANK, Menceritakan pertemuan 

SLANK dengan tokoh-tokoh yang memiliki trauma terhadap kekerasan, 

politik, drugs dan cinta. Sudah tiga tahun Garin memendam obsesi untuk 

membuat film yang melibatkan SLANK. Salah satu alasannya adalah selain 

slank adalah band favoritnya, Garin berpendapat bahwa band ini punya 

karakter yang kuat di mata rakyat Indonesia. Garin berharap slank bisa 

memagari film generasi biru ini agar tidak terlalu rumit untuk dimengerti. 

(http://www.rileks.com/entertainment/movie/onscreening/20827-generasi-biru-

film-kebebasan-anak-muda-oleh-slank.html) 
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Tema yang diangkat film ‘Generasi Biru’ tersebut memang begitu unik 

dan khas ala SLANK karena Film ini adalah film yang menggambarkan 

keadaan Indonesia melalui kaca mata Slank. Bagaimana barisan lagu Slank 

menggambarkan sikon Indonesia. Baik politik, sosial, dan ekonomi. Banyak 

gambar-gambar yang mengiris hati sesuai dengan gambaran tembang-tembang 

lagu milik Slank yang di kemas secara teatrikal. Hal tersebut menarik perhatian 

penulis untuk melakukan penelitian terhadap film Generasi Biru.  

Beragam cerita dari tiap personilnya berkumpul menjadi satu dan 

berujung pada Pulau Biru, pulau tanpa kekerasan dan ancaman yang penuh 

dengan kedamaian. Mulai dari petemuan tokoh Bimbim dengan seorang anak 

kecil yang selalu sembunyi di bawah meja akibat trauma melihat orang tuanya 

diculik saat ia bermain di bawah meja. Ada juga karakter Kaka yang bertemu 

dengan Kupu-Kupu Liar (Nadine Chandrawinata) yang terlibat drugs. Ivan dan 

Ridho yang bertemu tokoh manusia binatang yang berlaku seperti binatang 

karena pernah mengalami kekerasan dihajarl ayaknya binatang. Pertemuan 

Abdee dengan para ibu yang kehilangan anak-anaknya yang diculik di masa 

reformasi melengkapi beragamnya cerita di film tersebut. Pada akhirnya Slank 

berusaha melawan berbagai bentuk kekerasan yang menyebabkan trauma-

trauma tersebut.  

Film ini menarik untuk diteliti karena mengandung banyak muatan 

kritik sosial yang dikemas apik secara teatrikal. Yang menggambarkan 

berbagai macam fenomena trauma yang di alami masyarakat di Indonesia pada 
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masa orde baru. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

penggunaan tanda dalam mengkomunikasikan fenomena Traumatik dalam film 

“Generasi Biru” karya Garin Nugroho. Untuk mengetahui makna yang 

tersususn dalam tanda yang menggambarkan fenomena Traumatik dalam film 

Generasi Biru, peneliti menggunakan metode penelitian semiotika yaitu tentang 

tanda. Ilmu menganggap bahwa masyarakat dan kebudayaan itu merupakan 

tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, konvensi-konvensi yang 

kemungkinan tanda-tanda itu mempunyai arti (Alex Sobur, 2003:96) 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

     Berdasarkan permasalahan yang telah diurai diatas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana film menggunakan tanda-tanda 

dalam mengkomunikasikan fenomena Traumatik dalam film Generasi Biru 

karya Garin Nugroho. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna yang 

tersusun dalam tand-tanda yang mengkomunikasikan fenomena Traumatik 

dalam film Generasi Biru karya Garin Nugroho. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

     1. Kegunaan secara Akademis 
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Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan 

sumbangan dalam menambah wacana keilmuan dibidang ilmu 

komunikasi, khususnya dalam dunia perfilman. 

       2. Kegunaan secara Praktis 

Sebagai bahan evaluasi dan memberikan pertimbangan pada 

masyarakat serta sineas tentang berbagai macam  pesan sebagai representasi 

realitas hidup masyarakat. 

 

 E.TINJAUAN PUSTAKA 

    1.Komunikasi  

Komunikasi merupakan penyampaian suatu pesan dari komunikator 

kepada komunikan melalui media dan akan menyebabkan efek balik terhadap 

komunikator. Komunikasi menurut Harold Laswell dalam buku Deddy 

Mulyana Ilmu Komunikasi suatu pengantar (2007:69)  

“”(Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan 
menjawab pertanyaan – pertanyaan berikut) Who Says What In Which 
Channel To Whom With What Effect)” Atau Siapa Mengatakan Apa 
Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Apa?”  
Dari definisi diatas, Lasswell menurunkan lima unsur dari komunikasi 

yang saling bergantungan, diantaranya : pertama, sumber (source), sering 

disebut pengirim atau (sender), penyandi (encoder), komunikator 

(communicator), pembicara (speaker) atau originator. Sumber adalah pihak 

yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber 

bisa jadi seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan negara. 

Kedua, pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 
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penerima. Pesan dapat berupa verbal maupun non verbal. Ketiga, saluran atau 

media, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan 

pesan kepada komunikan. Keempat, penerima (reciever), sering juga disebut 

sasaran/tujuan (destination), komunikate (communicatee), penyandi-balik 

(interpreter), yakni orang yang menerima pesan dari sumber. Dan yang 

kelima, unsur diatas sebenarnya belum lengkap, bila kita bandingkan dengan 

unsur – unsur komunkasi yang terdapat dalam model – model baru. Unsur 

tambahan ini adalah umpan balik (feed back), gangguan/kendala komunikasi 

(noise/barriers), dan konteks atau situasi komunikasi.  

 Komunikasi juga merupakan suatu proses simbolik, artinya dalam 

kehidupannya manusia berkomunikasi dengan dua cara, yaitu komunikasi 

verbal dan non verbal. Dalam dua cara itu dan kesepakatan bersamalah secara 

tidak langsung membentuk simbol-simbol untuk mempermudah 

berkomunikasi, karena simbol merupakan kebutukan berkomunikasi manusia.  

 

2. Film 

Film merupakan suatu cerita yang ditampilkan secara audio visual, 

yaitu terdapat gambar bergerak dan suara agar cerita itu lebih hidup. Ini 

biasanya diiringi oleh suara yang berupa dialog, musik efek suara, serta warna 

yang dapat mempertinggi nilai kenyataan pada film. Cerita dalam film 

biasanya juga diambil dari kehidupan nyata dan dapat menjadi cerminan 

hidup, maka secara tidak langsung film merupakan media komunikasi massa. 
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Seperti yang dinyatakan oleh Oey Hong Lee (1965:40) dalam buku Alex 

Sobur Semiotika Komunikasi (2006:126),  

“Film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, 
mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan 
perkataan lain pada unsur – unsur yang merintangi perkembangan 
surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan 
sejarahnya film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi 
yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur – unsur teknik, politik, 
ekonomi, sosial, dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar 
pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-
19”.  
Selain itu, kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen 

sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya (Alex Sobur, 2006:127). 

Film mempunyai beberapa macam jenis (genre) sesuai cerita yang 

disajikan oleh film itu. Beberapa genre itu diantaranya adalah film laga, film 

petualangan, komedi, kejahatan, drama, horor, dan lain-lain.  

 

2.1 Fungsi Film 

Seperti dengan tayangan televisi lainnya, film merupakan sarana 

atau alat hiburan khalayak. Fungsi film ini dapat berupa hiburan informatif 

maupun edukasi, bahkan dapat pula menjadi bahan persuasif. Seperti yang 

dinyatakan oleh Effendy (1981:212) pada buku Komunikasi Massa 

(Elvinaro, Lukiati, 2005:136), yaitu fungsi film sejalan dengan misi 

perfilman nasional sejak tahun 1979, bahwa selain sebagai media hiburan, 

film nasional dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan 

generasi muda dalam rangka nation and character building. 
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2.2 Genre Film 

Genre film merupakan macam-macam atau klasifikasi film. Genre 

ini ditentukan oleh materi atau is cerita film. Seperti yang dijelaskan 

dibawah ini yang dikutip dari www.filmsite.org/romancefilms.html. Ada 

beberapa genre film diantaranya: 

• Film Laga 

Film laga adalah film yang mempunyai cerita tentang pertempuran, 

perkelahian, bencana, dan hal – hal yang dapat membuat penonton selalu 

tegang. Film ini biasanya memerlukan biaya yang cukup tinggi, mulai dari 

energi, penyewaan stunts dan chases (pemeran pengganti). Dalam film ini, 

selalu ada adegan yang menegangkan, mempunyai ritme dan tekanan yang 

cukup kuat bagi penonton dan pastinya selalu ada petualangan dua 

dimensi, yaitu ‘good-guy’ pahlawan (heroines) melawan 'bad guys' 

(monster atau orang jahat).  

• Film Petualangan  

Film petualangan biasanya ceritanya menarik, dengan 

menyuguhkan pengalaman baru atau tempat – tempat yang indah atau 

menarik. Disini biasanya diberikan unsur – unsur tradisional dari suatu 

kawasan, mulai dari tempat, adat, sejarah. Ceritanya biasanya tentang 

pencarian suatu misteri, riwayat hidup seseorang atau suatu adat, pencarian 

harta karun, dan lain – lain. 

http://www.filmsite.org/romancefilms.html�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/adventurefilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhhIowEYPR5uihVSSn65h5r1OJFR9w�
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• Film Komedi  

Film komedi adalah cerita yang ceria, plotnya konsisten dan secara 

sengaja dirancang untuk bermain-main dan memancing tawa oleh hal yang 

dilebih – lebihkan seperti dari bahasa, tindakan, dan karakter. Genre ini 

juga mempunyai beberapa lelucon yang disuguhkan, antara lain lelucon 

kasar, karakter dari pemain yang bisa disebut “gila”, atau cerita romantis 

yang lucu, lelucon orang hitam, dan lain – lain. 

• Film Kejahatan & Film Gangster  

Film kejahatan (gangster) yang berkembang di sekitar tindakan 

kriminal, khususnya perampokan bank, tokoh-tokoh dunia penjahat, atau 

kejamnya penjahat (buaya darat) yang beroperasi di luar hukum, mencuri 

dan membunuh mereka melalui cara hidup. Disini juga ada sang pahlawan 

dan penjahat. Dimana ada si pembunuh dan si pembasmi pembunuh. 

• Film Drama 

Film drama yang serius, plot atau alurnya mengajak penonton 

untuk memperhatikan, menerapkannya dalam kehidupannya. Situasi 

kehidupan, cerita dan intens melibatkan pembangunan karakter dan 

interaksi. Biasanya, mereka tidak berfokus pada efek khusus, komedi, atau 

tindakan. Film drama yang mungkin merupakan film genre, dengan 

banyak subkumpulan. Lihat juga melodramas, epics (drama sejarah), atau 

genre romantis. Ini biasanya film yang dikhususkan untuk usia dewasa. 

http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/comedyfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhhJf8GQSxmbQ0J5MtZ7JsVsz1TAxw�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/crimefilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhgFlUDU3rerUQE1boARmVd8kOooVg�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/melodramafilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhg8CQJESjdgIPyQ23QNWTh-ugARuQ�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/epicsfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhgjkOTrMHhFWsu9t3fMM5TiYBM3Mg�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/romancefilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhgnQNxuO3jere0bV8wg7hcoXF9L2Q�
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Dramatis biografis film (atau "biopics") adalah sebuah sub-genre utama, 

adalah sebagai 'orang dewasa' film (dengan subjek konten dewasa). 

Melodrama adalah sub-jenis film drama, dicirikan oleh sebuah plot 

dan cerita yang akan meningkatkan emosi dari para penonton. Seringkali, 

studi kritik film menggunakan istilah 'sandiwara sensasi' yang berarti 

untuk merendah atau memperburuk situasi yang tidak realistis, penuh rasa 

romantis atau hal yang sangat mendukung dalam situasi yang mendalam 

dengan karakter yang akan langsung menuju sisi feminin pemirsa                

( "weepies" atau "wanita film"). 

Film romantis adalah kategori dimana cerita yang dipenuhi dengan 

berbagai fitur romantis, komedi romantis, bahkan film seksual. Ini adalah 

kisah cinta, atau hal yang selalu dari hati yang disukai, mulai dari emosi, 

dan romantis. Cerita yang biasanya melibatkan karakter utama (biasanya 

yang lelaki dan wanita), dan perjalanan yang mereka suka mengambil 

masa atau melalui perkawinan. Romance membuat film kisah cinta plot 

fokus utama. 

• Films Riwayat Hidup (Epics)  

Film ini termasuk cerita drama, drama sejarah, perang, atau 'masa 

gambar' yang sering mencakup ruang besar dari waktu yang sudah 

ditetapkan terhadap yang luas, panorama latar belakangnya. Epics 

mengambil sejarah atau khayalan, mistis, legenda, atau tokoh pahlawan, 

dan memberikan kehidupan yang mewah, yang didampingi oleh 

http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/biopics.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhgHVKmKqjMrheFzvfZbDi1qprWsjw�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/dramafilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhgRmj1AEs_ZUNNu8Ys-EZnzzw5bwg�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/epicsfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhgjkOTrMHhFWsu9t3fMM5TiYBM3Mg�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/warfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhioSJyICDPqXKDp8bnkyR-s9KaQww�
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kemegahan dan tontonan, dramatis lingkup. Pembuatan film ini 

mempunyai nilai-nilai produksi yang tinggi, dan biasanya diberikan musik 

yang indah yang membuat film ini mempunyai nilai yang baik. Epics 

biasanya dibuat lebih spektakuler, versi mewah dari biopic film.  

• Film Horor  

Film horor dirancang untuk menakuti penonton, seringkali terdapat 

sebuah adegan menakutkan, akhir yang mengejutkan. Sementara itu, film 

ini menawan dan menghibur kita. Film horor memberikan berbagai gaya, 

dari awal diam Nosferatu klasik, untuk saat ini dan CGI monsters gila 

manusia. Mereka sering menggabungkan cerita fiksi ilmuan, ancaman atau 

raksasa adalah perusak yang berkaitan dengan teknologi, atau ketika Bumi 

terancam oleh aliens. Yang fantastik, genre film ini biasanya tidak sama 

dengan genre horor. Ada banyak sub-genre dari horror: pedang, teen 

terror, serial pembunuhan, setan, Dracula, Frankenstein, dan lain-lain. 

• Film Musikal 

Sinema film musikal adalah cerita yang menekankan nilai skala 

penuh atau lagu dan tarian rutinitas secara signifikan (biasanya dengan 

musik atau tari kinerja terpadu sebagai bagian dari cerita film), film atau 

hal yang mengkombinasikan musik, tarian, lagu atau koreografi. Pusat 

subgenres termasuk musik komedi atau film konser. 

• Film Fiksi Ilmiah  

http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/biopics.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhgHVKmKqjMrheFzvfZbDi1qprWsjw�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/horrorfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhjvwFlYx3_bZgyklMOGX5cnRZTj9g�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/supernatfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhjm7norkD_iRdgUl4xQomxJL5J8jQ�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/musicalfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhiJ9c_mXywmoqUMgNmKOZi8rWTtyg�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/comedyfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhhJf8GQSxmbQ0J5MtZ7JsVsz1TAxw�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/sci-fifilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhjFGD5hPOPzAPuY065BFzepcBRobA�
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Film fiksi ilmiah sering setengah-ilmiah, dan terkadang dibuat dari 

bayangan imajinatif yang lengkap dengan pahlawan, aliens, luar angkasa, 

pengaturan yang tidak masuk akal, tempat-tempat yang fantastis, sangat 

gelap dan muram, teknologi futuristik, dan tidak diketahui kekuatan, dan 

monsters yang luar biasa (atau sesuatu makhluk dari luar angkasa), baik 

yang dibuat oleh ilmuwan gila atau pembasmi nuklir. Ini kadang-kadang 

sebuah cabang dari fantasi film. Film fiksi ilmiah sering mengekspresikan 

potensi teknologi untuk menghancurkan manusia dan biasanya orang salah 

mengartikan genre film ini sebagai film horror, terutama ketika teknologi 

asing atau bentuk menjadi tabiat kehidupan, seperti pada "Atomic Age". 

2.3 Unsur Pendukung Film 

   Musik dalam film merupakan hal yang sangat penting. Tanpa musik 

film akan terlihat membosankan dan sebaliknya dengan adanya musik, 

gambaran film semakin jelas dan menarik sehingga menimbulkan kesan 

tersendiri bagi para penikmatnya. 

   Menurut Herru Effendy, elemen musik dimaksudkan untuk 

mempertegas sebuah adegan agar kuat maknanya. Apabila musik yang 

dimaksudkan sebagai latar belakang, maka musik masuk ketegori elemen 

efek suara. Misalnya, adegan di sebuah diskotik. Maka suara musik disko 

merupakan efek suara dan bukan musik. 

   Musik sendiri dibagai dua, ilustrasi musik (music illustration) dan 

theme song.  

http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/fantasyfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhi8Aev_wslb2nbaJetgDsYBGulrEQ�
http://66.249.89.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.filmsite.org/horrorfilms.html&prev=/search%3Fq%3Dromance%2Bfilm%2Bgenre%26hl%3Did%26cr%3DcountryID%26sa%3DX&usg=ALkJrhjvwFlYx3_bZgyklMOGX5cnRZTj9g�
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   Ilustrasi musik adalah suara, baik dihasilkan melalui instrumen 

musik atau bukan, yang disertakan dalam suatu adegan guna memperkuat 

suasana. 

   Theme song adalah lagu yang dimaksudkan sebagai bagian dari 

identiras sebuah film, bisa merupakan lagu yang ditulis khusus untuk film 

tersebut ataupun lagu yang telah populer sebelumnya (biasanya dipilih 

sendiri oleh sutradara atau produser). (Heru Effendy.2004: 95-96). 

 

2.4  Karakteristik Film 

 1. Layar Lebar 

     Kelebihan media film adalah layarnya yang berukuran luas. 

Layar yang luas telah memberi keleluasaan penontonnya untuk melihat 

adegan-adegan yang disajiakan dalam film. Dengan kemajuan 

teknologi, layar film di bioskop pada umunya sudah tiga dimensi, 

sehingga penonton seolah melihat kejadian nyata dan tidak berjarak. 

 2. Pengambilan Gambar 

     Pengambilan gambar atau shot dalam film memungkinkan dari 

jarak jauh atau extreme long shot dan panoramic shot, yakni 

pengambilan pemandangan menyeluruh. Shot tersebut dipakai untuk 

memberi kesan artistik dan suasana yang sesungguhnya, sehingga film 

lebih menjadi menarik. 

 3. Konsentrasi Penuh 
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    Seperti dalam bioskop kita semua terbebas dari gangguan hiruk 

pikuk suara diluar karena biasanya ruangan kedap suara. Semua mata 

tertuju pada layar, sementara pikiran perasaan kita tertuju pada alur 

cerita dan dengan demikian emosi  kita juga terbawa suasana. 

 4. Identifikasi Psikologos 

    Pengaruh film terhadap jiwa manusia (penonton) tidak hanya 

sewaktu atau selama duduk di gedung bioskop, tetapi terus sampai 

waktu yang cukup lama, misalnya peniruan terhadap cara berpakaian 

atau model rambut, hal ini disebut imitasi. (Lukiati dan Elvinaro, 

2004:138). 

 

3. Film dalam Perspektif Komunikasi Massa 

 Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa 

visual di belahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film setiap 

harinya. Di Amerika Serikat dan kanada lebih dari satu juta tiket film terjual 

setiap tahunnya (Agee, et. al. 2001:364 dalam Lukiati dan Elvinaro, 2004:134). 

Film lebih dulu menjadi media hiburan dibandingkan radio siaran dan televisi. 

Menonton film ke bioskop ini menjadi aktivitas populer bagi orang Amerika 

pada tahun 1920-an sampai 1950-an.  

 Film sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, 

dikarenakan sifat film yang mampu menjangkau khalayak masyarakat secara 

luas. Kemampuan film sebagai alat media komunikasi massa, adalah hasil dari 

perkembangan teknologi komunikasi yang mampu menyampaikan pesan 



 17 

secara visual dan audio dan berkat perkembangan itu akhirnya film mampu 

menjangkau wilayah masyarakat di mana pun dan siapapaun. 

 Severin (Karlinah 1999 dalam Lukiati dan Elvinaro, 2004:32) 

mengemuikakan bahwa pengertian komunikasi massa pada intinya merupakan 

komunikasi yang menggunakan saluran (media) untuk menghubungkan 

komunikator dengan komunikan secara masaal, bertempat tinggal jauh, 

heterogen dan menimbulkan efek-efek tertentu. 

 Sedangkan definisi komunikasi massa yang dikemukakan Wright “this 

new form can be distinguished from older types by the following major 

characteristics: it is directed toward relativelyy large, heterogenus and anymous 

audiences; messages are transmitted publicy, often times reach most audience 

members simultaneously and are transient in character; the communicator 

tends to be, or to operate within, a complex organization that may involve great 

expense”  maksudnya, bentuk baru komunikasi dapat dibedakan dari corak-

corak yang lama karena meneliti karakteristik utama sebagai berikut: diarahkan 

pada khalayak yang relatif besar, heterogen dan anonim; pesan disampaikan 

secara terbuka, seringkali dapat mencapai kebanyakan khalayak secatra 

serentak, bersifat sekilas; komunikatornya cenderung berada atau bergerak 

dalam organisiasi yang komplek dan melibatkan biaya yang besar (Lukiati dan 

Elvinaro, 2004:5). 

  Unsur-unsur yang terdapat dalam komuniukasi massa menurut 

Harrold D Lasswell: 
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a. Who (siapa): komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam 

proses komunikasi massa, bisa perorangan atau mewakili suatu 

lembaga, organisasi maupun instansi. 

b. Says What (apa yang dikatakan): pernyataan umum, dapat berupa 

suatu ide, informasi, opini, pesan dan sikap, yang sangat erat kaitannya 

dengan masalah analisis pesan. 

c. In Which Channel (melalui saluran apa): media komunikasi atau 

saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. 

Dalam hal ini dapat digunakan primary technique, secondary 

technique, direct communication atau indirect communication (Edward 

Sapir dalam Dasar-dasar Retroika, Komunikasi dan informasi, lathief 

Rousydi, 1985:68). 

d. To Whom (kepada siapa): komunikan atau audience yang menjadi 

sasaran komunikasi. Keoada siapa pernyataan tersebut ditujukan, 

berkaiatan dengan masalah penerima pesan. 

e. With what effect (dengan effect apa): hasil yang dicapai dari usaha 

penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. 

 Hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah panjang dalam 

kajian para ahli komunikasi. Seperti yang dikemukakan Oey Hong Lee (1965:40 

dalam Sobur, 2006:127) menyebutkan film sebagai komunikasi massa yang kedua 

yang muncul di dunia, mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, 

dengan perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan 

surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari awal sejarahnya film 
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dengan lebih mudah menjadi alat komunikasi yang sejati karena tidak mengalami 

unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi 

kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18dan 

permulaan abad ke-19. Film mencapai pucaknya antara pada masa perang dunia 

ke I dan perang dunia ke II, namun merosot tajam setelah tahun 1945 seiring 

dengan munculnya medium televisi. 

 Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak lapisan sosial 

memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Dua tema yang umumnya 

menimbulkan kecemasan dan perhatian masyarakat ketika disajikan dalam adalah 

adegan-adegan seks dan kekerasan kadangkala perhatian ini dikemukakan oleh 

karena penggambarannya bertentangan dengan selera baik dari masyarakat. 

Namun seringkali kecemasan masyarakat berasal dari keyakinan masyarakat 

bahwa isi seperti itu mempunyai efek moral, psikologis dan sosial yang 

merugikan.  

 Hubungan masyarakat dan film selalu dipahami secara linier. Artinya, 

film selalu mempuyai pengaruh dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan di baliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya (Sobur, 2006:127). 

 Menurut Mulvey (dalam Storey 2007:80) bahwa bioskop umum 

menghasilkan dua bentuk kesenangan visual yang kontradiktif. Pertama, 

schopophillia, kesenangan kesenangan memandang yaitu menggunakan orang lain 

sebagai objek, menundukkan mereka pada tatapan yang mengendalikan. Kedua 

fantasi voyeuristik khalayak didorong oleh kontras antara kegelapan gedung 

bioskop dan perubahan pola cahaya pada layar. 
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 4. Film Sebagai Kritik Sosial 

 Film dapat dijadikan sebagai media kritik sosial yang dimana para 

pembuat film bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam benaknya melalui 

cerita atau adegan dalam film itu. Media film sebenarnya memiliki kekuatan 

lebih dibandingkan media lain dalam melakukan representasi terhadap 

kenyataan. Jurnalisme mungkin memfokus kerjanya pada realitas, tetapi 

jurnalisme dikendalikan oleh prinsip kelayakan berita yang memenggal realitas 

itu dalam satuan-satuan kelayakan berita tersebut. Sedangkan film nyaris tak 

terbatasi oleh hukum-hukum ekstrinsik macam itu. Ketika pembuat film 

memilih sebuah tema, maka yang membatasinya adalah hukum-hukum 

intrinsik film itu sendiri. Dengan pilihan yang nyaris sama luasnya dengan 

kehidupan itu sendiri, film punya kemungkinan yang tak terbatas. Salah satu 

kemungkinan itu adalah menangkap celah yang ada di masyarakat tempat sang 

pembuat film itu hidup dan menurunkannya dengan cara bercerita yang sesuai. 

(www.filmpendek.org/Artikel-Film/Film-sebagai-Kritik-Sosial). Maka, untuk memaknai 

sebuah film menjadi kritik sosial, perlu adanya apresiasi lebih dari penonton. 

Dan ini adalah tugas kritikus film untuk menguakkan pesan-pesan dari 

pembuat film atau memberikan  tafsiran dan makna baru saat melihat sebuah 

film dan memberikan kritikan kepada pembacanya agar semakin kritis dan 

apresiatif  dalam “membaca” pesan pembuat film, diantaranya kritik sosial 

yang dilontarkan film tersebut, bahkan mungkin kepada film paling murahan 

sekali pun. Jadi, tidak hanya terjebak pada film sebagai hiburan (“movies”) 

atau kesenian (“cinema”) belaka. (www.layarperak.com/news/articles/2005/index). 
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Dan seringkali film adalah bisnis yang memberikan keuntungan. (Lukiati dan 

Elvinaro, 2004:134). 

 

5. Film sebagai Konstruksi Budaya 

Perkembangan industri media massa menjadi sangat strategis karena 

media massa memiliki peran yang cukup besar dalam masyarakat. Film salah 

satu produk dari media massa bahkan dalam batas-batas tertentu, film tidak 

hanya dimaknai sebagai instrumen komunikasi saja. Dengan arti kata lain, film 

telah mengalami pemaknaan yang sangat luas. Film dalam perkembanganya 

saat ini memiliki keterkaitan dengan banyak faktor seperti; politik, ekonomi, 

sosial, budaya dll, sehingga dengan hubungan tersebut film tidak lagi bisa 

dipandang sebagai produk dari media massa yang utuh. Film sebagai suatu 

media pada dasarnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi dari film adalah 

hasil karya para pekerja film yang mampu mengkonstruksikan budaya sebagai 

salah satu dari realitas sosial yang ada. Konstruksi budaya pada film bisa 

berupa seni, adat istiadat, tata cara dan kebiasaan.  

Makna film sebagai representasi budaya menuirut Graeme Turner 

(Irawanto, 1999:14 dalam Sobur 2006:127-128) berbeda dengan film sekedar 

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. 
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Secara ringkas, film sebagai media komunikasi massa membentuk 

kembali pandangan realitas budaya-budaya yang ada dari orang-orang di 

sekelilingnya dengan cara membentuk kembali dan menghadirkannya kembali 

dalam bentuk gambar melalui teknik kamera dan efek komputer. Didalamnya 

termasuk media film yang begitu sarat dengan muatan budaya dari sang 

penmbuatnya. Dengan demikian film merupakan obyek yang potensial untuk 

dikaji khususnya dalam komunikasi massa yang penuh dengan muatan pesan 

baik maupun tidak yang nampak jelas maupun yang tersembunyi dibalik tanda. 

 

6. Pesan Nonverbal 

Komunikasi non verbal yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda, 

symbol-simbol yang ada dan melekat pada suatu budaya. Komunkasi 

nonverbal adalah sumber informasi untuk mebentuk persepsi kita tentang orang 

lain. 

Beberapa factor yang mempengaruhi pesan nonverbal yang juga 

mempengaruhi dalam komunikasi antar budaya (Dr. Alo Liliweri, 2003:99-

101) antara lain: 

1. Kinesik 

Adalah studi yang berkaitan dengan bahasa tubuh, terdiri dari posisi tubuh, 

tampilan wajah, gambaran tubuh, dan lain-lain. Disini dijelaskan bahwa 

adanya perbedaan antara arti dan makna dari gerakan-gerakan tubuh atau 

anggota tubuh yang ditampilkan tersebut. 

2. Okulesik 
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Adalah studi tentang gerakan mata dan posisi mata. Maksudnya, ada 

perbedaan makna yang ditampilkan alis mata diantara manusia. Setiap 

variasi gerakan mengartikan dan menggambarkan makana tertentu, seperti 

kasih sayang marah dan sebagainya. 

3. Haptik 

Adalah studi tentang perabaan atau memperkenankan sejauh mana seorang 

memegang dan merangkul orang lain. Contohnya, orang amerika utara 

merasa tidak nyaman ketika seorang dari kebudayaan lain memegang 

mereka dengan ramah, menepuk belakang, dll. Dalam hal ini menunjukkan 

adanya derajat keintiman: fungsional / professional, social, dan sopan 

santun, ramah tamah dan baik budi, cinta dan keintiman, serta daya tarik 

seksual. 

4. Proksemik 

Adalah studi tentang hubungan antar ruang, antar jarak, dan waktu 

berkomunikasi, sebagaimana dikategorikan oleh Hall pada tahun 1973, 

kecenderungan manusia menunjukkan bahwa waktu orang berkomunikasi 

itu harus ada jarak antar pribadi, terlalu dekat atau terlalu jauh. Makin 

dekat artinya makin akrab, makin jauh artinya makin kurang akrab. 

5. Kronemik 

Adalah studi tentang konsep waktu, sama seperti pesan non verbal yang 

lain maka konsep tentang waktu yang menganggap kalau sesuatu 

kebudayaan itu tinggi atau peradabannya maju. 

6. Tampilan, Apearance 
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Adalah cara bagaimana seseorang menampilkan diri setelah cukup 

menunjukkan atau berkolerasi sangat tinggi dengan evaluasi tentang 

pribadi. Termasuk di dalamnya tampilan biologis (warna kulit, pandangan 

mata, tekstur dan warna rambut serta struktur tubuh) dan tampilan yang 

dicari atau dibentuk. 

7. Posture 

Adalah tampilan tubuh waktu sedang berdiri atau duduk. Cara bagaimana 

orang itu duduk dan berdiri dapat diinterprestasikan bersama dalam 

konteks budaya. Misalnya, orang Jawa dan orang Timor (dawan) merasa 

tidak beda. Jika berdiri tegak didepan orang yan lebih tua sehingga harus 

merunduk hormat, sebaliknya duduk bersila berhadapan dengan orang 

yang lebih tua merupakan sikap yang lebih sopan. 

8. Pesan-pesan paralinguistic antar pribadi 

Adalah pesan komunikasi yang merupakan gabungan antar perilaku verbal 

dan non verbal. Paralinguistic terdiri atas satu unit suara atau gerakan yang 

menampilkan maksud tertentu. Contohnya, orang amerika berbicara terlalu 

keras acapkali oleh orang eropa dipandang terlalu agresif atau tanda tidak 

bersahabat. 

9. Simbolisme dan Komunikasi 

Beberapa diantaranya adalah simbolisme warna dan nomor. Di Amerika 

Utara, AS dan Canada, warna merah menunjukkan peringatan, daya tarik 

seks, berduka, merangsang, dll. Sedangkan arti dari warna hitam 
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menunjukkan kematian, kesengsaraan, dosa, kegagalan dalam bisnis dan 

juga symbol seksi, serta masih banyak makna dari warna-warna lainnya. 

 

7. Traumatik 

7.1 Pengertian Trauma 

 Trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal 

sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Selin itu trauma juga 

dapat diartikan sebagai luka yang ditibulkan oleh faktor external. Jiwa 

yang timbul akibat peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik bisa sekali 

dialami, bertahan dalam jangka lama, atau berulang-ulang dialami oleh 

penderita. Trauma psikologis bisa juga timbul akibat trauma fisik atau 

tanpa ada trauma fisik sekalipun. Penyebab trauma psikologis antara lain 

pelecehan seksual, kekerasan, ancaman, atau bencana. Namun tidak semua 

penyebab tersebut punya efek sama terhadap tiap orang. Ada orang yang 

bisa mengatasi masalah tersebut, namun ada pula yang tidak bisa 

mengatasi emosi dan ingatan pada peristiwa traumatik yang dialami. 

.(Yosep,2007) 

7.2 Penyebab Trauma 

Penyebab dari trauma meliputi 2 faktor yaitu: 

1.Faktor internal (psikologis) 

Bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental, atau kesehatan 

mental yang disebabkan oleh kegagalan bereaksinya mekanisme adaptasi 
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dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-

ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur dari 

satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan/mental. Merupakan totalitas 

kesatuan ekspresi proses kejiwaan/mental yang patologis terhadap stimuli 

sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor kausatif sekunder lainnya. 

Secara sederhana, Trauma dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan 

akibat ketidak mampuan seseorang mengatasi persoalan hidup yang harus 

dijalaninya, sehingga yang bersangkuan bertingkah secara kurang wajar. 

Sebab-sebab timbulnya trauma yaitu : 

1. Kepribadian yang lemah atau kurang percaya diri sehingga 

menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri, ( orang-orang 

melankolis) 

2. Terjadinya konflik sosial – budaya akibat dari adanya norma 

yang berbeda antara dirinya dengan lingkungan masyarakat. 

3. Pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi berlebihan 

terhadap kehidupan sosial (overacting) dan juga sebaliknya terlalu 

rendah diri. Proses-proses yang diambil oleh sesorang dalam 

menghadapii kekalutan mental, sehingga mendorongnya kearah : 

A. Positif, bila trauma (luka jiwa) yang dialami seseorang, akan 

disikapi untuk mengambil hikmah dari kesulitan yang dihadapinya, 

setelah mencari jalan keluar maksimal, tetapi belum 

mendapatkannya tetapi dikembalikan kepada sang pencipta yaitu 
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Allah SWT, dan bertekad untuk tidak terulang kembali di lain 

waktu : 

B. Negatif, bila trauma yang dialami tidak dapat dihilangkan, 

sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi, yaitu tekanan 

batin akibat tidak tercapainya apa yang di cita-citakan.  

Contohnya : 

Agresi, yaitu : Meluapkan rasa emosi yang tidak terkendali dan 

cenderung melakukan tindakan sadis yang dapat mambahayakan 

orang lain. 

Regresi, yaitu : Pola reaksi yang primitif atau kekanak-kanakan. 

(menjerit, menangis dll) 

Fiksasi, yaitu : Pembatasan pada satu pola yang sama (membisu, 

memukul dada sendiri dll) 

Proyeksi, yaitu : Melemparkan atau memproyeksikan sikap-sikap 

sendiri yang negatif pada orang lain. 

Indentifikasi, yaitu : Menyamakan diri dengan sesorang yang 

sukses dalam imajinasi, (kecantikan, dengan bintang film dll) 

Narsisme, self love yaitu : Merasa dirinya lebih dari orang lain.  

 Autisme yaitu : Menutup diri dari dunia luar dan tidak puas 

dengan pantasinya sendiri.            



 28 

Penderita Trauma lebih banyak terdapat dalam lingkungan  kota- 

kota besar yang banyak memberikan tantangan hidup yang berat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak usia muda tidak berhasil 

dalam mencapai apa yang dikehendakinya. Para korban bencana alam dan 

di tempat-tempat konflik, karena setres terhadap harta bendanya yang 

hilang. 

2. Faktor eksternal (fisik) : 

1. Faktor orang tua dalam bersosialisasi dalam kehidupan keluarga,   

terjadinya penganiyayaan yang menjadikan luka atau trauma fisik. 

2. Kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang 

mengakibat kan trauma Fisik dalam bentuk luka pada badan dan organ 

pada tubuh korban. (http://anaz-world.blogspot.com/2010/01/makalah-

kesehatan-trauma.html 

 

8.  Semiotika 
 

  Zaman tanda dan isyarat merupakan era yang paling awal dalam 

sejarah perkembangan manusia dan muncul jauh sebelum nenek moyang 

manusia dapat berjalan tegak. Komunikasi yang dilakukan pada era ini sama 

dengan kondisi atau perilaku berkomunikasi binatang pada saat ini (yang 

biasanya menggunakan sinyal dan tanda untuk berkomunikasi). Penggunaan 

tanda dan isyarat itu tidak berarti bahwa manusia pada zaman tersebut tidak 

http://anaz-world.blogspot.com/2010/01/makalah-kesehatan-trauma.html�
http://anaz-world.blogspot.com/2010/01/makalah-kesehatan-trauma.html�
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dapat berkomunikasi. Gerak isyarat dan tanda itu dalam komunikasi dikenal 

dengan non verbal. (Nurudin,  2007:41-43) 

  Semiotika yang berasal dari kata Yunani Semeion yang berarti tanda. 

Menurut Van Zoest (Sobur, 2006:95-96) semiotik sebagai ilmu tanda (sign) 

dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya 

dengan kata lain, pengirimannya dan peneimaannya oleh mereka yang 

mempergunakannya. 

  Sementara, istilah ‘semiotika atau semiotik’, yang dimunculkan pada 

akhir abad ke 19 oleh filsuf aliran pragmatik Amerika, Charles Sanders Pierce, 

merujuk pada ‘doktrin formal tentang tanda - tanda’. Yang menjadi dasar dari 

‘semiotika’ adalah konsep tentang tanda : tak hanya bahasa dalam sistem 

komunikasi yang tersusun oleh tanda - tanda, melainkan dunia itu sendiri - pun 

sejauh terkait dengan pikiran manusia - seluruhnya terdiri atas tanda – tanda 

karena, jika tidak begitu, manusia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan 

realitas. Bahasa itu sendiri merupakan sistem tanda yang paling fundamental 

bagi manusia, sedangkan tanda -tanda non verbal seperti gerak-gerik, bentuk - 

bentuk pakaian, serta beraneka praktik sosial konvensional lainnya, dapat 

dipandang sebagai sejenis bahasa yang tersusun dari tanda -tanda bermakna 

yang dikomunikasikan berdasarkan relasi – relasi (Sobur, 2006:13) 

  Sedangkan menurut Preminger (2001:89 dalam Sobur, 2006:96) 

semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Tanda terdapat dimanapun, kata 

adalah tanda demikian pula dengan gerak isyarat, rambu-rambu, bendera dan 
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sebagainya. Struktur karya sastra, struktur film, bentuk bangunan dapat di 

anggap sebagai tanda. Dan segala sesuatu pun bisa menjadi tanda. 

  Menurut Larsen (1994:3824 dalam Baryadi, 2007:46), ada dua jenis 

pandangan terhadap hakikat tanda. Pandangan pertama disebutnya sebagai 

pandangan formal. Tradisi ini ditikohi oleh Ferdinand de Saussure, seorang 

pelopor linguistik modern. Pengertian tanda bertitik tolak dari pengertian tanda 

bahasa, kemudian hal itu diterapkan untuk tanda yang lain. Tradisi ini sesuai 

dengan namanya, lebih mementingkan ciri-ciri formal tanda. Oleh karena 

demikian tradisi ini disebut tradisi strukturalisme. Pandangan kedua berasal 

dari tradisi pragmatis. Pelopor tradisi ini adalah Charles Sanders Pierce, 

seorang ahli filsafat dan logika. Dengan demikian, latar belakang pemikirannya 

adalah kedua bidang tersebut. Menurut tradisi ini hakikat tanda itu tidak hanya 

terletak pada struktur internalnya aja, tetapi juga penggunaannya. 

  Dalam pandangan Pierce, semiotik adalah suatu tindakan ( action ), 

pengaruh (influence ), atau kerja sama subyek yakni tanda ( sign ), objek ( 

object), dan interpreten (interpretant ). Yang dimaksud dalam semiotik Pierce 

bukan subyek manusia, tetapi tiga entitas semiotik yang sifatnya abstrak, yang 

tidak dipengaruhi oleh kebiasaan berkomunikasi secara kongkrit (Sobur, 

2006:109) 

   

3Menurut Pierce tanda dapat dilihat melalui model triadik yaitu segitiga makna 

( triangle meaning ), seperti gambar berikut ini : 
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Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990,hlm 42 dalam 

Sobur 2006:115. 

 

Dengan demikian bila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam 

benak seseorang, maka munculah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh 

tanda tersebut. 

 Sementara semiotika didefinisikan oleh Ferdinand de Saussure di 

dalam Course in General Linguistic, sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda 

sebagai bagian dari kehidupan sosial. Bahwa semiotika sangat menyandarkan 

dirinya pada aturan (rule) atau kode sosial (social code) yang berlaku didalam 

masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara kolektif. 

 Saussure juga menjelaskan perbedaan antara dua model analisis dalam 

penelitian bahasa yaitu analisis diakronik dan analisis sinkronik. Analisis 

diakoronik adalah analisis tentang perubahan historis bahasa, yaitu bahasa 

dalam dimensi waktu, perkembangannya dan perubahannya. Analisis sinkronik 

adlah analissi yang didalamnya kita mengambil irisan sejarah dan mengkaji 

struktur bahasa hanya pada satu momen tertentu saja. 

interpretan 

sign 

objek 
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 Selain dua model analsisi semiotik tersebut C,S Morris menjelaskan 

tiga dimensi dalam analisis semiotika, yaitu dimensi sitaktik, semantik dan 

pragmatik, yang ketiganya mempunyai kaitan satu sama lainnya. 

 Sintaktik berkaitan dengan studi mengenai tanda itu sendiri secara 

individual maupun kombinasinya. Semantik adalah studi mengenai relasi 

antara tanda dan signifikasi atau maknanya. Pragmatik adalah studi mengenai 

relasi antara tanda dengan penggunanya (interpreter), khususnya yang 

berkaitan dengan penggunaan tanda secara konkrit dlam berbagai peristiwa 

serta efek atau dampaknya terhadap pengguna (Amir Piliang 2003:256). 

 

9. Semiotika, Tanda, Kode dan Makna 

 Dalam hal semiotik, istilah ini atau biasa disebut sebagai semiologi. 

Keduanya sama-sama digunakan untuk mengacu kepada ilmu tentang tanda 

tadi. Menurut Komarudin Hidayat, bidang kajian semiotik atau semiologi 

adalah mempelajari fungsi tanda dalam teks, yaitu bagaimana memahami 

sistem tanda yang ada dalam teks yang berperan membimbing pembacanya 

agar bisa menangkap pesan yang terkandung di dalammnya. Dengan ungkapan 

lain semiologi berperan untuk melakukan interograsi terhadap kode-kode yang 

dipasang oleh penulis agar pembaca bisa memasuki bilik-bilik makna yang 

tersimpan dalam sebuah teks. Seorang pembaca ibarat pemburu harta karun 

yang  bermodalkan peta, harus paham terhadap sandi dan tanda-tanda yang 

menunjukkan di mana makna-makna itu disimpan dan kemudian dengan 

bimbingan tanda-tanda baca itu pintu makna dibuka (Sobur, 2006:107). 
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 Semiotika memandang komunikasi sebagai pembangkitan makna 

dalam pesan baik oleh penyampai maupun penerima. Makna bukanlah konsep 

yang mutlak dan statis yang bisa ditemukan dalam kemasan pesan. Pemaknaan 

merupakan proses aktif para pakar semiotika menggunakan kata kerja seperti 

menciptakan, membangkitkan, atau menegoisasikan mengacu pada proses ini. 

Negosiaisi merupakan istilah yang berguna karena didalammnya menunjukkan 

adanya kesana-kemari dan memberi-menerima antara manusia dan pesan. 

Makna merupakan hasil dari interaksi dinamis antara tanda, interpretant dan 

objek. Makna secara historis ditempatkan dan mungkin akan berubah seiring 

dengan perjalanan waktu (John Fiske 2007:68). 

 Studi utama dalam semiotika menurut John Fiske (2007:60-61) adalah: 

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri dari atas studi tentang berbagai tanda 

yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan tanda-tanda itu 

terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda adalah 

konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia 

yang menggunakannya. 

2. kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup 

cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu 

masyarakat atau budaya atau untuk mengekploitasi saluran komunikasi 

yang tersedia untuk mentrasmisikannya. 

3. kebudayaan tempat kode dan tanda berkerja. Ini pada gilirannya 

bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk 

keberadaan dan bentuknya sendiri. 
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Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi oleh indra 

manusia, tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri dan bergantung 

pada pengenalan oleh penggunaanya sehingga bisa disebut tanda. 

Dalam teori pierce (Noth, 1995:45 dalam Tinarbuko, 2008:16), maka 

tanda-tanda dalam gambar dapat dilihat dari jenis tanda yang digolongkan 

dalam semiotik. Diantaranya : ikon, indeks, simbol. Ikon adalah tanda yang 

mirip dengan objek yang diwakilinya, dapat pula dikatakan tanda yang 

memiliki ciri-ciri yang sama dengan apa yang dimaksudkan. Indeks merupakan 

tanda yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan apa yang diwakilinya, atau 

apa yang disebut juga tanda sebagai bukti. Simbol merupakan tanda 

berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama dan 

simbol baru dapat dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah 

disepakati sebelumnya. 

Dalam pandangan Saussure (Sobur 2006:15) tanda itu sendiri 

merupakan manifestasi konkret dari citra bunyi dan sering diidentifikasi 

dengan citra bunyi itu sebagai penanda.. 

Semiotika atau semiologi dalam istilah Barthes pada dasarnya 

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

Memaknai (to signifiny) dalam hal ini tidak dapat dicampur adukkan dengan 

mengkomunikasikan (communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek 

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

berkomunikasi tetapi juga mnengkonstitusi sisitem terstruktur dari tanda. 
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Menurut Litlejohn, tanda-tanda (signs) adalah basis dari seluruh 

komunikasi.  Suatu ‘tanda’ menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan 

‘makna’ ( meaning ) ialah hubungan antar suatu objek atau ide dan suatu 

‘tanda’ ( Littlejohn, 1996 dalam Sobur, 2006:15 – 16 ). Konsep dasar ini 

mengikat secara bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan 

simbol, bahasa, wacana, dan bentuk – bentuk non verbal, teori – teori yang 

menjelaskan bagaimana ‘tanda’ berhubungan dengan maknanya dan 

bagaimana ‘tanda’ disusun. Secara umum, studi tentang tanda merujuk kepada 

semiotika. 

Kode menurut piliang 1998: 17 (dalam Tinarbuko, 2008: 17), adalah 

cara pengkombinasian tanda yang disepkati secara sosial, untuk 

memungkinkan satu pesan disampaikan dari seseorang ke orang lainnya. 

Fungsi teks-teks yang menunjukkan pada sesuatu dilaksanakan berkat sejumlah 

kaidah, janji, dan kaidah-kaidah alami yang merupakan dasar dan alasan 

mengapa tanda-tanda itu menunjukkan pada isinya. Tanda-tanda ini menurut 

Jacobson mer\upakan sebuah sistem yang dinamakan kode (Hartoko, 1992: 92 

dalam Tinarbuko, 2008: 18) 

  Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-

simbol. Simbol ini mengacu pendapat Spradley (1997:121 dalam Tinarbuko, 

2008:19-20) adalah objek atau peristiwa apa pun yang menunjuk pada sesuatu. 

Semua simbol melibatkan tiga unsur: pertama, simbol itu sendiri. Kedua, satu 

rujukan atau lebih. Ketiga, hubungan antarsimbol dengan rujukan. Semuanya 
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itu merupakan dasar bagi keseluruhan makna simbolik. Sementara itu, simbol 

sendiri meliputi apa pun yang dapat kita rasakan atau alami. 

 Semiotika telah berkembang menjadi sebuah model atau paradigma 

bagi berbagai bidang keilmuan yang sangat khusus, diantaranya adalah 

semiotika binatang (zoo semiotics), semiotika kedokteran (medical semiotics), 

semiotika arsitektur, semiotika seni, semiotika fashion, semiotika film, 

semiotika sastra, semiotika televisi, termasuk semiotika desain (amir piliang 

2003:255). 

 

10. Semiotika dalam Film 

  Menurut van Zoest (dalam sobur 2006:128-130) film dibangun dengan 

tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang 

bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Sistem 

semiotika yang lebih penting dalam film adalah digunakannya tanda-tanda 

ikonis, yakni tanda yang menggambarkan sesuatu.  

  Film pada umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

termasuk bebagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya 

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. Sistem semiotika yang lebih penting 

dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis yakni tanda-tanda yang 

menggambarkan sesuatu. Film menuturkan ceriatanya dengan cara khususnya 

sendiri. Kekhususan film adalah mediumnya, cara pembuatannya.  
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  Semiotika film untuk membuktikan  hak keberadaanya harus 

memberikan perhatian khusus pada kekhususan itu. Film juga tidak jauh beda 

dengan televisi. Namun film dan televisi memiliki bahasanya sendiri dengan 

tata bahasa yang berbeda. Tata bahasa itu terdiri semacam unsur yang akrab 

seperti pemotongan (cut), pemotretan jarak dekat ( close up), pemotretan jarak 

jauh (long shot), pembesaran gambar (zoom in), pengecilan gambar (zoom 

out), memudar (fade), pelarutan (dissolve), gerakan lambat (slow motion), 

gerakan dipercepat (speeded up), efek khusus (special effect) namun bahasa 

tersebut juga mencakup kode-kode representasi yang lebih halus, yang 

tercakup dalam kompleksitas dari penggambaran visual yang harfiah hingga 

simbol-simbol yang paling abstrak dan arbiter serta metafora.  

  Metafora visual sering menyinggung objek-objek dan simbol-simbol 

dunia nyata serta mengkonotasikan makna-makna sosial dan budaya. Sebuah 

film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk - bentuk simbol visual dan 

linguistik untuk mengkodekan pesan yang sedang disampaikan. Pada tingkatan 

paling dasar misalnya, ‘suara dari layar’ mungkin hanya menguraikan objek 

dan tindakan yang ada di layar – bentuk umum dalam kebanyakan film 

dokumenter. Namun unsur suara ( voice - over ) dan dialog dapat mengkoding 

makna kesusastraan, sebagaimana ketika gambar memudar diiringi bait : ‘pada 

zaman dahulu’. Pada tataran gambar bergerak, kode - kode gambar dapat 

diinternalisasikan sebagai bentuk representasi mental. Jadi orang dapat ( dan 

sering ) berfikir dalam gambar bergerak dengan kilas balik, gerakan cepat dan 

lambat, pelarutan ke dalam waktu lain dan tempat lain, seperti dalam film Time 
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Machine, misalnya ( Sobur, 2006 :130-131 ). Dalam pemikiran Roland Barthes 

tentang semiotika dipengaruhi oleh Sauusure. Kalau  Saussure menggunakan 

istilah signifier dan signified berkenaan dengan lambang-lambang atau teks 

dalam suatu pesan maka Barthes menggunakan istilah denotasi dan konotasi 

untuk menunjuk tingkatan-tingkatan makna dalam sebuah tanda dan 

digunakannya istilah mitos. Barthes menciptakan tentang bagaimana tanda itu 

bekerja: 

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

3. Denotative sign ( tanda denotatif) 

4. Connotative signifier (penanda konotatif) 5. Connotaive signified 

(petanda konotatif) 

6. Connotative sign (tanda konotatif) 

Sumber Sobur, 2006:69 

 Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotative ( 3 ) terdiri 

atas penanda ( 1) dan petanda ( 2 ). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif ( 4 ). Jadi, dalam konsep Barthes, tanda 

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung 

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya  

 Karya awal Barthes mengenai budaya pop menaruh perhatian pada 

proses pemaknaan (signification) yaitu suatu cara yang dengan itu makna-

makna  dihasilkan dan disirkulasikan. Ia mengambil skema Saussure penanda + 

petanda =  tanda dan menambahkannya level pemaknaan kedua. Dalam 

Elements of semiology, Barthes mengganti dengan istilah yang lebih akrab 
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yakni denotasi (pemaknaan primer) dan konotasi (pemaknaan sekunder). 

Barthes menyatakan bahwa pada level pemaknaan sekunder atau konotasilah 

apa yang ia sebut mitos itu dihasilkan dan tersedia bagi konsumsi melalui 

mitos, Barthes memaksudkan ideologi yang dipahami sebagai kumpulan 

gagasan dan praktek yang mempertahankan dan secara aktif mempromosikan 

berbagai nilai dan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat (storey, 

2007:109-110). Adapun pengertiannya: 

• Denotasi dan Konotasi 

  Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat 

pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan 

penting di dalam ujaran. Makna denotasi bersifat langsung, yaitu 

makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, dan pada intinya 

dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda(Sobur, 2006:263). 

Menurut Harimurti (dalam Sobur, 2006:263) denotasi sebagai makna 

kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukkan yang 

lugas pada suatu di luar bahasa, denotasi merupakan signifikasi tahap 

pertama yaitu merupakan hubungan antara signifier dan signified 

Sedangkan konotasi, diartikan sebagai aspek makna sebuah atau 

sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang 

timbul dan ditimbulkan pada pembicara dan pendengar. Dan konotasi 

merupakan makna yang diberikan pada lambang-lambang dengan 

mengacu pada nilai budaya. Pada tingkat penandaan ini konotasi 

menjelaskan hubungan antara signfier dan signified yang didalamnya 
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terdapat makna lain atau tidak langsung. Dan konotasi 

menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya. 

Ini terjadi tatkala makana bergerak menuju subjektif atau setidaknya 

inersubjektif dan ini terjadi tatkala intyerpretant dipengaruhi sama 

banyaknya oleh penafsir dan objek atau tanda John Fiske (2007:118). 

Spradley (1997:122-123 dalam Tinarbuko, 2008:20) menjabarkan 

makna denotatif meliputi hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata. 

Sedangkan makna konotatif meliputi semua signifikasi sugestif dari 

simbol yang lebih daripada arti refensialnya. 

• Mitos 

  Pada signifikasi tanda tahap kedua yang berhubungan dengan isi, 

tanda bekerja melalaui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana 

kebudayan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang 

realitas atau gejala alam (Sobur, 2006:128) dan yang digunakan untuk 

menjelaskan  gejala atau realitas yang ditunjuk oleh lambang-

lambang/penjelasan mana yang notabene adalah makna konotatif dari 

lambang lambang yang ada dengan mengacu sejarah (disamping 

budaya). Dengan kata lain, mitos adalah  berfungsi sebagai deformasi 

dari lambang yang kemudian menghadirkan makna-makna tertentu 

dengan berpijak pada nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat. 

Menurut Barthes teks merupakan konstruksi dari lambang-lambang 

atau pesan yang pemaknaanya tidak cukup melalui  kaitan signifier 
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dengan signified saja tetapi juga harus memperhatikan susunan dan isi 

dari lambang (pawito 2007:164). Menurut Levi-Strauss, semua mitos 

punya fungsi sosial kultural yang sama dalam masyarakat. Tujuannya 

adalah membuat dunia bisa dijelaskan, untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan dunia dan kontradiksi-kontradiksnya secara ajaib. 

Dari perspektif ini, mitos adalah cerita-cerita dimana kita menuturkan 

diri kita sendiri sebagai budaya guna membuang kontradiksi dan 

membuat dunia bisa dijelaskan dan karenanya layak dihuni (storey, 

2007:70). Barthes mengatakan bahwa mitos merupakan sistem 

semiologis, yakni sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia. 

Pemaknaanya bersifat arbiter sehingga terbuka untuk berbagai 

kemungkinan. Namun oleh kebudayaan massa (la culture de masse) 

konotasi terbentuk oleh kekuatan mayoritas atau kekuasaan yang 

memberikan konotasi tertentu kepada suatu hal sehingga lama 

kelamaan menjadi mitos. Dalam bukuny mythologies (1957) Barthes 

mengupas dan membuktikan bahwa mitos adalah hasil konotasi 

(Hoed, 2008:59). 

Ciri-ciri mitos adalah : 

1.  Distorsif. Hubungan antara form dan concept bersifat distorsif 

dan denformatif. Concept mendistorsi form sehingga makna 

pada sistem tingkat pertama bukan lagi merupakan makna 

yang menunjuk pada fakta yang sebenarnya. 
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2.  Intensional. Mitos tidak ada begitu saja. Mitos sengaja 

diciptakan, dikonstruksikan oleh budaya masyarakatnya 

dengan maksud tertentu. 

3.  Statement of fact. Mitos menaturalisasikan pesan sehingga 

kita menerimanya sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu 

diperdebatkan lagi. Sesuatu yang terletak secara alami dalam 

nalar awam. 

4.  Motivasional. Menurut Barthes, bentuk mitos mengandung 

motivasi. Mitos diciptakan dengan melakukan seleksi 

terhadap berbagai kemungkinan konsep yang akan digunakan 

berdasarkan sistem semiotik tingkat pertamanya. 

 Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam Studinya tentang 

tanda adalah peran pembaca. Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, 

membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes mengulas apa 

yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran kedua, yang dibangun di 

atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Dalam konsep Barthes tanda 

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung 

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaanya (Sobur, 2006:68-

69).  Konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebutnya mitos dan 

berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai 

dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Budiman,2001:28 dalam 

Sobur, 2006:71). 
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F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah Interpretatif. Seperti yang dijelaskan 

dalam Sobur (2001:147), bahwa metedologi penelitian yang digunakan 

dalam analisis semiotic adalah interpretatif. Dalam penelitian ini 

memberikan peluang besar dan sangat luas di buatnya interpretasi-

interpretasi alternative. Sehingga dalam penelitian ini akan 

mempertimbangkan seberapa jauh interpretasi pengetahuan peniliti tentang 

budaya lain, norma, moral, institusi aturan social, kebiasaan, nilai, agama, 

mitos, seni dan unsur-unsur kebudayaan yang lain serta realitas social dalam 

masyarakat. 

2. Dasar Penelitian 

 Dasar penelitian ini semiotic/semiologi Roland Barthes. Barthes 

merupakan salah satu penganut strukturalis yang sepakat dengan semiologi 

Ferdinand de Saussure. Semiotisi asal perancis ini memiliki beberapa 

konsep dasar (yang tentu saja konsep Saussure) untuk menjelaskan tentang 

tanda. 

 Dimulai dengan tanda. Untuk membahasnya barthes mengutip 

pernyataan Saussure : “Signified dan Signifier [..] adalah komponen tanda. 

Tanda selalu mempunyai tiga wajah : tanda itu sendiri (sign), aspek material 

(entah berupa suara, huruf, bentuk, gambar, gerak) dari tanda yang berfungsi 

menandakan atau menghasilkan oleh aspek material signifier) dan aspek 
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mental atau konseptual yang ditunjuk aspek material (signified). (ketiga 

wajah ini sering disebut sebagai berikut : sign-versile, meaning). 

 Ketiga tanda tersebut memiliki hubungan simbolik , paradigmatic 

dan sintagmatik. Hubungan simbolis muncul sebagai hasil dari hubungan 

tanda dengan dirinya sendiri atau hubungan internal. Istilah internal dipakai 

untuk menunjuk hubungan antara signifier dan signified. Hubungan 

simbolik menunjuk status kemandirian tanda untuk dipakai keberadaanya 

dan dipakai fungsinya tanpa tergantung pada hubungannya dengan tanda-

tanda lain. Kemandirian ini membuat tanda tersebut menduduki status 

symbol. Barthes mengambil contoh salib sebagai symbol kristianitas dan 

bulan sabit sebagai symbol islam. Salib dan bulan sabit tidak membutuhkan 

penjelasan lewat hubungan dengan tanda-tanda lainnya. 

 Hubungan paradigmatic adalah eksternal suatu tanda dengan lain. 

Tanda lain yang bisa berhubungan secara paradigmatic adalah tanda-tanda 

satu kelas atau satu system. Sebuah gambar “supermarket” dalam iklan 

dapat mempunyai hubungan paradigmatic dengan, mislanya, pasar dan mal. 

Supermarket., pasar dan mal adalah tanda-tanda dari kelas tempat 

berbelanja. Hubungan paradigmatic ibarat hubungan saudara. Hubungan ini 

juga disebut hubungan virtual atau in absentia karena hubunga benar-benar 

ada, namun “saudara” yang dihubungkan tidak ada tempat . 

 Aspek ketiga dari hubungan dalam tanda adalah hubungan 

sintagmantik atau hubungan actual. Hubungan ini menunjuk hubungan suatu 

tanda dengan tanda-tanda lainnya. Dalam hubungan sintagmantik dikenal 
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istilah montage. Montage disusun dengan kesatuan satuan gambar (shot). 

Hubungan sintagmatik mengajak kita untuk mengimajinasikan kedepan atau 

memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Kesadaran ini meliputi 

kesadaran ini meliputi kesadaran logis, kausalitas atau sebab akibat. Dalam 

kaitannya dengan produksi makna (penciptaan signified), kesadaran 

sintagmatik mengandaikan bahwa signified suatu tanda tergantung juga 

pada hubungan logis atau kualitas. 

 Selanjutnya barthes juga mengingatkan pentingnya “signification” 

yang memiliki arti leksikal “hal menunjuk”. Namun Barthes tidak memilih 

arti “signification’ dalam arti leksikal ini, tapi memilih arti yang lebih netral 

“binds” (bukan signifies) atau act”. Dia tidak menekankan aspek aktif dari 

signifier dalam menunjuk signified, melainkan hubunga aktif (act) dari 

keduanya. Sehingga sign merupakan kesatuan antara signifier dan signified, 

sedangkan signification merupakan hubungan antara signifier dan signified. 

 Barthes juga mencermati tentang bahasa, wicara dan budaya. 

Menurut Saussuren, bahasa dibedakan dengan wicara (speech parole) yaitu 

sebagaimana kita pakai. Misalnya “kertas” menimbulakan imaji tentang 

barang yang sering kita pakai untuk menulis. Imaji ini terjadi karena sudah 

ada semacam kesepakatan social, sudah ada pranata yang mengaturnya. 

Seolah-olah ada kamus social yang mendorong kita untuk mengaitkan 

“kertas” dengan konsep sebagaimana kita tangkap. Kesepakatan semacam 

inilah yang dimaksud dengan “bahasa “. 
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 Para semiotisi juga mendefinisikan budaya sebagai system of 

signification. Kalau tujuan semiotic mencari berfungsinya system tersebut, 

hal ini dilakukan karena disanalah dinamika budaya dapat diamati.  

Dalam system tersebut kita melihat kemungkinan anggota-anggota 

masyarakat untuk memilih, menggambungkan, dan mengungkapkan tanpa-

tanpa,  yang ada (bahasa) dan kebebasan orang untuk memakainya sesuai 

dengan kebutuhan pribadi atau kelompok (wicara dan wacana).(St. Sunardi 

2002:47-94) 

 

3. Fokus Penelitian 

3.1. Penggambaran Tokoh Utama 

 Film Generasi Biru merupakan film musikal yang 

disutradarai oleh Garin Nugroho bekerjasama John de Rantau dan Dosy 

Omar. Fokus penelitian dalam film ini adalah penggambaran pemaknaan 

terhadap 4 tokoh utama dalam Film Generasi Biru di dalam semua adegan 

yang diperankannya, baik lewat visual maupun audio / dialog dimana 

terdapat pemunculan tentang tanda-tanda yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan fenomena traumatik yang dialami oleh ke 4 tokoh, 

yang nantinya diinterpretasikan melalui analisis semiotika. 

3.2.  Bahasa Kamera ( Shot ) 

 Pengambilan gambar atau shot bisa diartikakan sebagai unsur 

terkecil dari sebuah film yang utuh, di mana dari situ kita bisa melihat 

sebuah isi atau pesan yang mau disampaikan. Shot merupakan proses yang 
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sangat penting dalam penciptaan visualisasi simbolik dan pencapaian 

sebuah inti dramatisasi dalam film. Beberapa kerangka jenis pengambilan 

gambar atau shot yang pada nantinya mungkin akan digunakan dalam 

penelitian ini yakni: 

Tabel 1.1 Teknik Pengambilan Gambar dan Pemaknaan 

Teknik Pengambilan 

Gambar 

Pemaknaan 

Full Shot 

 

 

Extreme Long Shot 

 

 

 

 

 

 

Long Shot 

 

 

 

Medium Shot 

 

 

Close Up 

 

 

 

Hubungan sosial, subyek utama berinteraksi dengan 

subyek lain, interaksi tersebut menimbulkan aktivitas 

sosial tertentu. 

mempunyai sudut pandangan yang paling besar. Shot 

ini menunjukkan seluruh latar belakang dan 

lingkungan dari suatu obyek yang diambil gambarnya. 

Kadang-kadang dari segi fungsinya, shot ini juga 

disebut establishing shot (E.S.). Shot ini merupakan 

kebiasaan dalam dunia film digunakan untuk memulai 

sebuah adegan. 

Lingkup dan jarak, audiens diajak oleh untuk melihat 

keseluruhan obyek dan sekitarnya. Mengenal subyek 

dan aktivitasnya berdasarkan lingkup setting yang 

mengelilinginya. 

Hubungan umum, audiens diajak untuk sekedar 

mengenal obyek dengan menggambarkan sedikit 

suasana dari arah tujuan kameraman. 

Gambar memiliki efek yang kuat sehingga 

menimbulkan perasaan emosional karena audiens 

hanya melihat pada satu titik interest. audiens dituntut 

untuk memahami kondisi subyek. 
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Panning Left / Right 

 

 

 

Tilting Up / Down 

 

 

Zoom In / Out 

 

 

Follow 

 

Track In / Out 

 

Framing 

 

 

 

Back Light Shot 

 

 

 

 

Reflection Shot 

 

 

 

Point of View 

 

 

Over Shoulder 

Tidak menunjukkan makna tertentu, hanya digunakan 

untuk menunjukkan keadaan sekitar objek. Pada 

gerakan ini posisi kamera tetap berada di tempat, 

hanya lensa yang digerakkan ke kanan atau ke kiri. 

Tidak bermaknakan sesuatu, sama seperti panning 

posisi kamera tetap berada di tempat dan hanya lensa 

yang bergerak ke atas atau ke bawah. 

Observasi / focus, audiens diarahkan dan dipusatkan 

pada obyek utama. Unsur lain di sekeliling subyek 

berfungsi sebagai pelengkap makna. 

Gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak 

searah. 

Gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak bebas 

/ tidak satu arah. 

Menggunakan objek tertentu / lain dalam 

memfokuskan objek utama, bisa dibelakang 

(background) atau di depan objek lain tersebut 

(foreground). 

Pengambilan gambar terhadap objek di ruangan yang 

kurang terang, sementara di luar ruangan cukup 

banyak pencahayaan. Digunakan dalam 

menggambarkan kemisteriusan atau kegelisahan dan 

kesepian. 

Pengambilan gambar tidak langsung pada objeknya 

tetapi memantulkan ke arah kaca atau sesuatu yang 

dapat memantulkan bayangan objek. Berkesan sesuatu 

yang hening atau sedih dengan alur flash back. 

Kamera berfungsi sebagai sudut pandang pelaku atau 

biasa dipakai 1st person view atau menjadi lawan 

bicara dari pelaku. 

Pengambilan adegan dialog antara dua orang pemain 
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dengan teknik pengambilan dilakukan dari belakang 

bahu masing-masing pemain. 

 
Dikutip dan diolah dari berbagai macam sumber 
 

3.3. Angle 

 Angle merupakan sudut kamera dalam pengambilan gambar 

 Angle dibagi 6 menurut sudut pandangnya 

a. Straigtht angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang normal, 

biasanya ketinggian kamera datar sejajar dengan dada dan sering 

digunakan pada pengambnialn gambar tetap. Menggambarkan 

situasi yang normal, bila pengambilan straight angle dilakukan  

secara zoom in menggambarkan ekspresi wajah pemain dalam 

memainkan karakternya, sedangkan pengambilan ‘straight angle’ 

secara ‘zoom out’ menggambarkan secara penyeluruh ekspresi 

gerak tubuh dari pemain. 

b. Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang 

sudut pandangnya lebih rendah dari obyek. Hal ini membuat 

seseorang nampak kelihatan berwibawa dan mempunyai kekuatan 

yang menonjol dan akan terlihat pengaruh kekuasaannya. 

c. High Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang 

lebih tinggi dari obyek. Sehingga berkesan obyek jadi kecil. Hal ini 

akan memberikan kepada penonton bahwa obyek bernilai lebih 

rendah dan mengesankan dramatuisasi. 
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d. Eye Level, yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan obyek, 

sudut pandang ini tidak memberikan makna apa-apa karena 

posisinya standart saja. Sudut ini hanya memperlihatkan tangkapan 

sudut pandang mata yang berdiri sama tingginya dengan obyek. 

e. Bird Eye, sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera di 

atas ketinggian obyek. Teknik ini memperlihatkan area 

lingkuangan yang luas dengan objek -objek lain yang terlihat kecil 

berkesan lemah. 

f. Frog Eye, sudut pengambilan gambar rendan atau dengan 

ketinggian kamera sejajar dengan dasar kedudukan objek atau lebih 

rendah dari dasar objek. Teknik ini memperlihatkan obyek yang 

berkesan sangat besar, berkuasa, dan berwibawa atau menimbulkan 

kesan 1st person view direndahkan atau diekploitasi. (Diambil dari 

berbagai sumber) 

 

3.4. Makna Warna 

Warna sebenarnya mempunyai arti dan makna yang diwakilkan pada 

warna tersebut. Dalam film, warna juga merupakan unsur yang perlu dikaji 

untuk diketahui dan dipahami apa makna dari warna yang dipakai dalam 

film sebagai representasi dari sebuah makna yang tersembunyi. 

Berikut merupakan beberapa arti makna warna (diolah dari bebagai 

sumber) : 
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1. Merah : kemahsuran, asmara, sukses, kemenangan, keberanian, 

kebahagiaan, power atau kekuatan, energi, kehangatan, cinta, nafsu, 

melindungi, mempertahankan, menggairahkan, merangsang, menentang, 

melawan, memusuhi, seksualitas, agresi, bahaya, penderitaan, panas, 

bahaya. 

2. Hijau : kesuburan, keremajaan, penghargaan dan kesegaran, alami, sehat, 

keberuntungan, pembaharuan, iri hati, kecemburuan, kesalahan, kekacauan. 

3. Orange : energi, keseimbangan, kehangatan, tertekan, terganggu, 

keberanian, kepercayaan, keakraban. 

4. Pink : cinta yang lembut, kasih sayang, romantisme, kewanitaan, 

kepasrahan, menggemaskan, jenaka, sehat, bahagia, rasa kasihan, manis, 

ketidak – dewasaan. 

5. Biru : kedinginan, kepercayaan, keheningan, mencintai, kesetiaan, 

keamanan, ketakutan, kejantanan., konservatif, keamanan, melindungi, 

mempertahankan, kalem, damai, tentram, nyaman, maskulin, kebersihan, 

keteraturan, ketenangan, sejuk, damai, kebenaran. 

6. Biru Tua : perasaan yang mendalam, konsentrasi, kepercayaan, 

kooperatif, cerdas, terhormat, depresi, lembut, menahan diri, perasa, setia, 

pasif. 

7. Biru Muda : elastisitas dari ambisi, sifatnya bertahan, protektif, tidak 

berubah pikiran, keras kepala, teguh, berpendirian tetap, kasih anak.. 
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8. Kuning : kerajaan, iri hati, kebencian, optimis, harapan, filosofi, 

ketidakjujuran, riang, gembira, penakut, tidak bertanggungjawab, tidak 

stabil, penghianatan, terang / cerdas, energi, matahari, kreativitas. 

9. Kuning Muda : kebencian, sportivitas, toleran, menonjol, investigatif, 

ceria, bijaksana, pengaruhnya berubah - ubah sikap, dermawan, sulit 

dipercaya, pengecut. 

10. Coklat : rasa aman, komitmen, kepercayaan, sifat membumi / tanah, 

alami, daya tahan, kenyamanan, hangat, bersahabat, kebersamaan. 

11. Ungu : kesendirian, kebangsawanan, kerohanian, kemewahan, ambisi, 

agung, keangkuhan, melankolis, misteri, spiritual, kekerasan, kurang teliti, 

penuh harapan, tranformasi, melindungi, mempertahankan, berwibawa. 

12. Abu – abu : keamanan, keandalan, kecerdasan, kesetiaan, 

kesederhanaan, terang, sopan santun, rendah hati, ketidakpastian, 

kesedihan. 

13. Putih : kesucian, jujur, kebaikan, keadaan tak bersalah, murni, spritual, 

duka cita, memiliki karakter positif, kebahagiaan, mewah, cemerlang, 

sederhana, kebersihan, harapan, pemaaf, kekalahan, ketepatan, ketidak 

bersalahan, musim dingin, dingin, jauh, kematian. 

14. Hitam : kejujuran, kehancuran, kekeliruan, misteri, ketakutan, duka 

cita, kegelapan, perlindungan, dramatis, serius, bergaya / anggun, 

formalitas, keahlian, keanggunan, power, seksualitas, kecanggihan, patah 

hati, tidak bahagia, murung, menentang, melawan, memusuhi, berkuasa, 

kuat, bagus sekali. 
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15. Emas : keagungan, kekayaan, kemakmuran, berharga, tradisional, 

ketamakan, pemimpi. 

16. Perak : glamor, tinggi, anggun, pengkhayal, tidak tulus. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Data primer diperoleh dari dokumentasi berupa dua keeping VCD 

(video Compact Disk) tentang film Generasi Biru. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari literature yang mendukung data primer seperti yang didapat 

dari internet dan Koran. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memutar rekaman VCD. 

Data-data dikorpuskan kedalam catatan yang sistematis, misalnya 

mengelompokkan symbol-simbol komunikasi yang menjadi focus analisis. 

Misalnya mengetengahkan tentang komunikasi non verbal maupun verbal, 

menyertakan gambar dan tulisan dalam kolom. 

 

5. Teknik Analisis Data 

   Untuk memudahkan proses analisis dalam penelitian, maka peneliti 

menentukan unit analisa yang meliputi pengidentifikasian makna yang 

terkandung dalam struktur film (hubungan scene per scene). 

Menghubungkan makna lambang yang satu dengan yang lainnya. Membuat 

abstraksi dari kemungkinan makan yang terdapat dalam suatu lambang yang 

berkaitan dengan unsur historis, sosiologis atau konteks sosial, politik dan 

budaya. Mengidentifikasi makna dalam unsur-unsur intrinsik film (karakter 
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pelaku, setting, sudut pandang, penataan musik, efek, kostum, dll) atau 

secara ringkasnya yang terdapat dalam dua elemen penting yaitu audio 

visual. Kemudian akan di buat tabel analisa kerja, agar lebih mudah dalam 

menentukan dan menginterpretasikan data.. 

 

Tabel 1.2 Kerja Analisis 

Identifikasi dan PemaknaanTanda  

Fenomena Traumatik Keterangan Pemaknaan 

1. Fenomena 

traumatik 

psikologis. 

2. Fenomena 

Traumatik fisik 

  

 

Selanjutnya dilakukan pembacaan dan penganalisaan secara kualitatif-

interpretative yang menggunakan pendekatan semiologi Roland Barthes, 

dimana dalam memaknai tanda memaknai dan tahap pemaknaan. Berikut 

peta yang diciptakan oleh Roland barthes tentang bagaimana tanda Bekerja : 

 

Tabel 1.3 Tabel Peta Pemaknaan Roland Barthes 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

 

3. Denotative Signifier(Tanda Denotative) 
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4. Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

5. Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

6. Connotatife Sign (Tanda Konotatif) 

 

Tanda denotative (3) terdiri dari penanda (1) dan petanda (2). 

Namun, pada saat bersamaan, tanda denotative adalah penanda konotative 

(4) dengan kata lain hal tersebut merupakan unsure material. Penanda 

konotatif juga haruslah terkait dengan sebuah patanda konotatif (5). 

Keduanya kemudian mengkonstruksi tanda konotatif (6). (Cobley, Paul & 

Jans, Litza 2002:51-52) 

Pendekatan semiotic Roland Barthes terarah secarah khusus kepada 

apa yang disebut tanda. Pada tingkat pertama, penanda-penanda 

berhubungan dengan penanda-penanda sedimikian sehingga menghasilkan 

tanda. Hubungan ini dinamakan sebagai signifikasi. Tanda-tanda pada 

tataran pertama ini hanya akan menjadi penanda-penanda yang berhubungan 

dengan petanda-petanda pada tataran kedua pada tataran signifikasi lapis 

kedua inilah mitos bersemayam. (Kris Budiman 2001:93-94 
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