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BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film Sebagai Medium Massa 

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson (Mulyana, 2005) fungsi 

komunikasi terdapat dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri-

sendiri seperti: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan 

diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk 

kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial 

dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.  

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata Latin communis  yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau 

communicare yang berarti “membuat sama”. Istilah pertama (communis) adalah 

istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang 

merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi 

menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu, makna, atau suatu pesan dianut secara 

sama.  

Indikator paling umum mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. 

Ada beberapa konteks: komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok (kecil), komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan 

komunikasi massa. 



9 
 

Komunikasi masa (Mulyana, 2015) adalah komunikasi yang menggunakan 

media massa, baik cetak atau elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat 

umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas.  

Komunikasi massa disebut sebagai cermin atau pantulan dari 

masyarakatnya (Ibrahim, 2004). Sebagian besar komunikasi massa adalah 

jaringan yang menghubungkan banyak penerima kepada satu sumber, sementara 

teknologi media baru biasanya menyediakan berbagai macam hubungan interaktif. 

Media massa bukanlah satu-satunya alat untuk jaringan komunikasi efektif yang 

meluas di masyarakat. Ada beberapa jenis-jenis dari media komunikasi massa 

adalah: 

1. Buku 

2. Majalah 

3. Surat Kabar 

4. Radio 

5. Televisi 

6. Internet 

7. Internet 

8. Film 
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Menurut De Vito dalam Winarni (2003) ada beberapa fungsi yang 

diemban komunikasi massa, yaitu: 

1. Menghibur  

Media massa sebagian besar melakukan fungsi sebagai media hiburan seperti 

ditampilkannya acara humor, musik, tarian, dan lain-lain. 

2. Meyakinkan 

Media mempunyai fungsi untuk meyakinkan khalayaknya. 

3. Menginformasikan 

Media memberikan informasih tentang peristiwa kepada masyarakat baik itu 

informasi mengenai musik, politik, film, seni, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. 

4. Menganugerahkan Status 

Menurut Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton “Jika Anda benar-benar 

penting, Anda akan menjadi pusat perhatian massa dan, jika Anda menjadi 

pusat perhatian massa, berarti Anda memang penting. Sebaliknya, “Jika Anda 

tidak mendapatkan perhatian massa, maka Anda tidak penting.” Orang-orang 

yang penting setidaknya di mata masyarakat adalah orang-orang yang sering 

dimuat di media. 

5. Membius 

Fungsi membiusnya media terjadi bila media menyajikan informasi tentang 

sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu telah diambil. Sebagai 

akibat penerimma terbius dalam keadaan tidak aktif seakan berada dalam 

pengaruh narkotik. 
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Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Hal ini disebabkan 

film merupakan saluran (media) yang dapat menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara massal, dalam arti berjumlah banyak, tersebar luas, memiliki 

khalayak heterogen dan anonim, dan menimbulkan efek tertentu. Kemampuan 

film dalam menjangkau banyak segmen sosial menjadikan film memiliki potensi 

untuk mempengaruhi khalayaknya. Sehingga, sejak saat itu merebaklah penelitian 

tentang film untuk melihat dampak dari film itu sendiri terhadap masyarakat luas.  

Menurut Efendy dalam Nugroho (2013), film adalah media komunikasi 

yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok 

orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Dalam sebuah film, harusnya 

dapat mencakup berbagai pesan dari segi pendidikan, hiburan dan informasi. Isi 

pesan dalam film dapat berupa suara, perkataan, percakapan dan sebagainya. 

Film hampir menjadi media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa 

film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat. Film sebagai 

bisnis pertunjukkan merupakan bentuk baru bagi pasar. Menurut McQuail (2011) 

Terdapat tiga elemen penting dalam sejara film. Pertama, penggunaan film untuk 

propaganda sangatlah signifikan, terutama jika diterapkan untuk tujuan nasional 

atau kebangsaan, berdasarkan jangkauannya yang luas, sifatnya yang riil, dampak 

emosional, dan popularitas. Dua, munculnya beberapa sekolah seni film dan 

munculnya gerakan film dokumenter. 

Meskipun dalam sejarah film adanya dominasi fungsi hiburan, film 

seringkali menampilkan kecenderungan pembelajaran atau propagandis. Menurut 

Jowett dan Linton (McQuail, 2011) film telah mendapatkan peran yang besar, 
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walaupun berkurangnya khalayak mereka sendiri sebagai sebuah pajangan bagi 

media lain dan sebagai sumber kebudayaan yang darinya menghasilkan buku, 

kartun strip, lagu, dan bintang televisi, serta serial. Film adalah pencipta budaya 

massa. 

Pada saat ini film di Indonesia lebih banyak didominasi dengan cerita 

mengenai remaja baik itu tentang cinta atau persahabatan. Pada zaman modern 

film yang sangat menarik khalayak ramai adalah yang bercerita tentang remaja 

kelas atas yang hidup serba berkecukupan.  

2.2 Film Sebagai Industri 

 Wirasti dan Dini Natalia (Hedi, 2014) menyatakan bahwa industri 

diartikan pengolahan barang setengah jadi menjadi barang yang telah jadi 

sehingga dapat mendatangkan sebuah keuntungan bagi pelaksananya. 

Berdasarkan etimologi, kata “industri” berasal dari bahasa Inggris “industry” 

yang berasal dari bahasa Prancis Kuno “industrie” yang berarti “aktivitas” 

kemudian dari bahasa Latin “industria” yang berarti kerajinan atau aktivitas. 

 Film adalah sebuah produk budaya sekaligus produk industri. Industri film 

menghitung data kelarisan film dilihat dari jumlah perolehan penonton. Hal ini 

secara tidak langsung dikukuhkan FFI pada 1980-an untuk memberi penghargaan 

Piala Antemas untuk film-film dengan jumlah penonton tertinggi dalam setahun. 

sementara di hampir seluruh dunia, data kelarisan film diambil dari jumlah 

pemasukan film tersebut.  
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 Salah satu industri terbesar menurut Vivian (2008) adalah industri yang 

bergerak dibidang perfilman. Selain menjadi sebuah media yang memiliki pesan 

tertentu dan hiburan secara massal, film juga menjadi sebuah industri yang dapat 

menghasilkan profit yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari apresiasi para 

penikmat film diseluruh dunia. Pembicaraan tentang film pada saat ini, tetap 

merujuk pada sistem industri film di Hollywood, baik dari pembiayaan, produksi, 

proses distribusi dan eksibisi film 

Menurut Ardianto dan Erdinaya (2004) industri film adalah industri bisnis. 

Predikat ini telah menggeser anggapan orang yang masih yakin bahwa film adalah 

karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang 

yang bertujuan memperoleh estetika yang sempurna. Meskipun pada 

kenyataannya adalah keuntungan. 

Film sebagai industri pada zaman sekarang, tidak dapat dipisahkan, tanpa 

adanya industri film akan mengalami kesusahan dalam pembiayaan produksinya. 

Berubahnya nilai film sebagai karya seni murni menjadi karya industri, film 

mendapat pemasukan serta proses selanjutnya dari produksi, yaitu distribusinya 

semakin mudah.  

Bagi penonton film (Abrar, 2003) bukan hanya kesenangan yang mereka 

dapat dari menonton film, penonton diharapkan dapat mengadopsi nilai-nilai 

profesionallisme yang mengutamakan prinsip kepakaran, otoritas, otonimi, 

autensitas dan integritas. Perubahan sistem nilai ini diharapkan dapat berpotensi 
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memajukan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan nilai-nilai yang 

bermanfaat untuk membangun kebudayaan industri. 

Film terdiri dari dua jenis utama, yaitu film cerita (fiksi) dan film noncerita 

(nonfiksi). Sedangkan fiksi terbagi lagi menjadi dua, yaitu film cerita pendek dan 

film cerita panjang. Perbedaan dari keduanya terletak pada durasi. Film cerita 

pendek mempunyai durasi dibawah 60 menit, sedangkan film cerita panjang 

antara 90-120 menit bahkan lebih. 

Contoh dari film nonfiksi adalah film dokumenter. Perkembangan jenis 

film berpengaruh pada film ini, muncul jenis dokumentar lain yang disebut 

dokudrama. Dokudrama adalah genre dokumenter dimana pada beberapa bagian 

film disutradarai ada direncanakan terlebih dulu secara detail (Wikipedia, 2016). 

Dalam dokudrama terjadi reduksi realita demi tujuan yang estetis, agar gambar 

dan cerita lebih menarik. 

Genre adalah klasifikasi pada sebuah film yang memiliki ciri tersendiri, 

dalam film fiksi terbagi dari beberapa genre. Menurut Wikipedia, berikut berbagai 

macam genre beserta penjelasannya: 

1. Film drama 

Film drama merupakan film serius dan kadang tentang orang yang 

jatuh cinta atau perlu membuat keputusan yang besar dalam hidup sang 

tokoh. Biasanya menceritakan tentang hubungan di antara manusia. 

Dalam genre ini biasa mengikuti alur dasar dimana tokoh utama dan 

tokoh lainnya harus mengatasi sebuah rintangan untuk mendapatkan 

tujuan mereka. 
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2. Film laga (action) 

Merupakan film yang antara tokoh utama dan tokoh lainnya terlibat 

dalam tantangan yang memerlukan kekuatan fisik ataupun kemampuan 

khusus. Pemain yang dilibatkan umumnya adalah kaum prria, namun 

pada saat ini banyak pula tokoh wanita berpenampilan heroik. 

3. Film komedi 

Merupakan film lucu tentang orang bodoh yang melakukan hal aneh 

atau menjadi bodoh dan terlibat hal konyol yang menjadi penonton 

tertawa. 

4. Film horror 

Adalah fim yang menggunakan rasa takut yang dimiliki penonton 

dilengkapi dengan musing, pecahayaan, dan setting sebagai pelengkap. 

5. Film animasi 

Berasal dari kata animate yang berarti menghidupkan, memberi jiwa 

dan menggerakkan benda mati. Jadi, yang dimaksud film animasi 

adalah film yang berupa gambar yang seolah-olah hidup dan bergerak. 

6. Film fiksi sains (science fiction) 

Berlatar masa depan atau luar angkasa. Terkadang melibatkan alien 

atau robot sebagai tokoh pembantu. 

7. Film musikal 

Merupakan genre film yang didalamnya terdapat lagu yang 

dinyanyikan oleh para tokoh dan lagu-lagu ini terdapat dalam narasi.  
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8. Film kartun 

Kartun berasal dari kata cartoon yang berarti lucu dan kebanyakan 

film kartun adalah film yang lucu. Contoh film kartun yang populer 

adalah film-film dari Disney. 

9. Film petualangan 

Menceritakan tokoh utama yang melakukan perjalanan untuk 

menyelamatkan dunia atau orang terdekatnya. 

10. Film persahabatan 

Melibatkan dua orang tokoh, dimana salah satu tokoh harus 

menyelamatkan tokoh lainnya atau keduanya harus mengatasi masalah 

yang menghadang. 

11. Film noir 

Film drama detektif era 1940-an tentang kriminal dan kekerasan. 

12. Film romantis 

Tentang cerita cinta dua orang yang harus melewati rintangan agar bisa 

hidup bersama. 

13. Film thriller 

Tentang mister, kejadian aneh, atau kriminal yang harus dipecahkan. 

Penonton sering dibuat menebak-nebak hingga akhir film. 

14. Film suspense 

Film yang memiliki lebih dari satu twist dan dapat membingungkan 

penonton.  
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15. Film fantasi 

Film yang melibatkan sihir dan hal yang mustahil yang tidak bisa 

dilakukan manusia sungguhan. 

2.3 Perempuan dalam Film 

Pengertian menurut Fakih dalam Wibowo (2015), adalah manusia yang 

memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, mereproduksi 

telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Perempuan memiliki sifat 

yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Namun, keberadaan 

perempuan menurut Anshori disektor publik cenderung dimanfaatkan oleh 

oknum-oknum tertentu untuk memperlancar bisnis. Hal tersebut bisa kita temui 

seperti pada tayangan iklan maupun program televisi dan film yang menjual citra 

perempuan sebagai pengumbar seks. 

Perempuan mendapatkan bayaran yang lebih banyak dengan menjual 

tubuh mereka dibandingkan kemampuan mereka. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dunia modeling dan prostitusi adalah profesi-profesi dimana perempuan 

bisa melebihi penghasilan laki-laki. 

 Menurut Halim dalam jurnalnya yang berjudul Media dan Citra 

Perempuan, pencitraan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh seseorang 

yang hidup di abad teknologi media karena pencitraan dapat membuat orang 

terkenal dan mendapatkan tempat terhormat dan memungkinkan seseorang untuk 

mencapai tingkatan tertentu sesuai dengan tujuan dan harapan hidup mereka.  
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Sedangkan media, adalah sarana atau alat yang paling tepat pada masa 

sekarang untuk menciptakan pencitraan seseorang, Burhan Bungin 

mengemukakan bahwa dunia pencitraan seakan menemukan medium baru yang 

mengantarkan pergeseran besar-besaran dari personal tulisan ke personal 

elektronik (media televisi).  

Perempuan selalu ditampilkan di media dalam bentuk pencitraan dan 

komersialisasi. Menurut Burhan Bungin bahwa perempuan ditampilkan adalah 

untuk mengeksploitasi keindahan perempuan, dengan mengembangkan stereotip 

perempuan, seperti perempuan harus pandai memasak, mengurus rumah tangga, 

hingga menyenangkan suami. Berbagai stereotip ini menjadi ide dan citra tetapi 

sekaligus menjadi sumber eksploitasi perempuan di berbagai media. Seperti 

kebanyakan iklan yang seakan menuntut perempuan untuk tampil cantik secara 

fisik, dapat mengurus keluarga dengan baik, di samping itu pula perempuan 

merupakan objek seksual laki-laki. 

Menurut Wibowo dalam jurnalnya yang berjudul Representasi Perempuan 

dalam Film Wanita tetap Wanita perempuan itu lemah, kalah dan selalu tertindas. 

Hal ini sering kita temui pada media massa baik itu surat kabar, televisi dan film. 

Perempuan dalam industri perfilman sering menjadi tema menarik untuk diangkat 

ke layar lebar. Baik itu bergenre komedi maupun horor seringnya pembuat film 

menampilkan perempuan secara vulgar atau berpenampilan tidak senonoh serta 

membumbui adegan pornografi untuk memikat para penonton. 
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Pada zaman sekarang mulai banyak film yang mengangkat isu yang 

berkembang di masyarakat yaitu tentang sosok perempuan yang kuat dan hebat 

untuk mendukung gerakan-gerakan sosial untuk perempuan. Hal ini dikarenan 

film dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam melihat suatu realitas 

dunia yang nyata. 

2.4 Konsep Feminisme dan Posfeminisme dalam Film 

Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan 

pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya perempuan melawan kodrat. 

Dengan kesalahpahaman ini maka feminisme ditentang baik dari kaum laki-laki 

maupun perempuan bahkan di masyarakat. Aliran feminisme sama halnya dengan 

gerakan lainnya, bukan merupakan suatu pemikiran atau aliran tunggal, melainkan 

terdiri atas berbagai ideologi, paradigma serta teori yang dipakai oleh mereka 

masing-masing. Meski gerakan feminis datang dengan analisis dari ideologi yang 

berbeda-beda, namun mereka memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan 

kaum perempuan. 

Teori feminis menurut Ibrahim (2001) merupakan teori yang 

mengeksplorasi makna konsep-konsep gender. Teori feminis mengamati bahwa 

banyak aspek kehidupan terlepas dari seks biologis dipahami dalam pengertian 

kualitas gender, termasuk bahasa, kerja, peran keluarga, pendidikan, sosialisasi, 

dan sebagainya. Kritik dari feminis bertujuan untuk membongkar kekuasaan dan 

batas-batas pembagian kekuasaan itu.  
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Menurut Fakih (2001), secara umum mereka mengakui bahwa feminisme 

merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum 

perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta harus ada upaya 

mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut. 

 Rakow mengatakan (Ibrahim, 2007), kaum feminis telah mengevaluasi 

kaum perempuan dan dan memperhatikan perlunya sesuatu yang sebelumnya 

dianggap tidak berharga. Kaum feminis tersebut mencoba mengerti bagaimana 

kaum perempuan membaca dan memahami berbagai teks budaya pop, juga 

mencari titik-titik perlawanan kaum perempuan terhadap makna-makna yang 

dominan.  

Sedangkan posfeminisme muncul seakan menanggapi kelemahan dan 

kegagalan yang dialami feminisme gelombang kedua. Brooks (2006) menanggapi 

bahwa posfeminisme adalah kelanjutan dari feminisme dan menduga bahwa 

posfeminisme merupakan warisan dari feminisme gelombang kedua.  

Alice dalam Brooks (2006) menjelaskan bahwa posfeminisme tercipta 

pada periode antara tercapainya hak pilih perempuan di Amerika Serikat dan 

kebangkitan „gelombang kedua‟. Hal ini ditunjukkan dengan perjuangan hak pilih 

oleh kaum perempuan yang berhasil menempati kantor publik dan pilihan untuk 

menggunakan ruang personalnya. 

 Ibrahim dalam (Brooks, 2006) menjelaskan definisi yang dikemukakan 

oleh Wolcott tentang posfeminisme, yaitu perempuan yang aktif secara 

profesional dan yang setegas laki-laki. Posfeminisme merupakan jalan baru bagi 
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perempuan untuk memperbaiki kehidupannya, baik dalam dunia privat dan dunia 

publik. Brooks seakan meyakinkan perempuan untuk memadukan dua dunia dan 

arti peran laki-laki dalam kehidupan keluarga, sehingga bukan hanya perempuan 

yang menjadi ibu rumah tangga, dan karier perempuan tidak harus menegasi 

nalurinya untuk membangun keluarga. 

 Dalam konsep film, aliran feminisme dan posfeminisme pun mempunyai 

tema yang jauh berbeda. Film yang syarat akan aliran feminisme seringkali 

mengarah pada aliran feminisme radikal yang bertumpu pada pandangan 

penindasan terhadap perempuan terjadi akibat kekuasaan pria dalam sistem 

patriarki. Film dengan konsep feminisme radikal ini lebih memperjuangkan 

permasalahan tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), 

relasi kekuasaan perempuan dan laki-laki. Kritik kaum feminisme terhadap  

perempuan dalam film tidak lagi hanya melihat citra perempuan dalam film, tetapi 

juga perempuan sebagai citra dengan pendekatan struturalisme, semiotika, dan 

psikoanalisis.  

 Film feminisme ini bukan hanya memproduksi ideologi patriarki namun, 

juga mereproduksi penontonnya sebagai obyek ideologi patriarki. Kaum feminis 

mengkritik industri film yang selama ini lebih didominasi laki-laki, sehingga 

mereka mengajak penonton mengenal perspektif perempuan dalam film. Karena 

selama ini perempuan hanya sebagai pelengkap atau bahkan tidak terlihat sama 

sekalai. Pencitraan tersebut dipandang merugikan kaum perempuan. 
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 Contoh film bertema feminis adalah Snow White and the Huntsman 

dimana film ini mengangkat feminis yang kuat. Pada karakter Ravenna , terdapat 

sosok feminis yang kuat karena berperan sebagai ratu yang dapat menundukkan 

dunia. Film ini seakan membentuk Ravenna menjadi feminis yang membenci laki-

laki.  

 Sedangkan dalam gerakan posfeminisme sebenarnya bukan merupaka 

suatu tindakan yang antifeminis. Contoh public figure yang menjadi tokoh 

posfeminisme adalah Madonna karena dianggap berani, maju, dan banyak 

membawa perubahan bagi perempuan. Madonna (Brooks, 1997) menawarkan 

perempuan muda berkesempatan untuk menemukan makna independen dari 

seksualitas feminin mereka. Madonna menawarkan suatu model peran positif bagi 

perempuan muda dalam menolak feminin patriarkal yang pasif, membuka 

kedoknya dan menggantikannya dengan citra perempuan yang kuat dan otonom. 

Kesetaraan dalam pandangan posfeminisme akan melemahkan berbagai 

hal dari yang mengganggu keseimbangan manusia dan hal-hal lainnya. Morris 

(Brooks, 1997) mengatakan figur perempuan dalam budaya massa terutama 

posmodernisme dan posfeminisme adalah perempuan yang gigih. Perempuan 

menentang atau menolah budaya bisu dan absen dalam perdebetan di banyak 

bidang.  

Tema dan isi cerita yang disampaikan para pembuat film posfeminisme ini 

rata-rata dibuat era 2000-an, pada dasarnya selalu berusaha menyuguhkan alur 

cerita dengan beragam setting, konflik, maupun resolusi masalah yang 
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ditawarkan. Sedangkan pada isi, tetap memasukkan tema yang telah lama 

berkembang dalam masyarakat patriarkal. Salah satu contoh film dengan tema 

posfeminisme menurut Brooks adalah Pretty Woman (1990), film komedi 

romantis ini berpusat pada hubungan antara Vivien seorang pelacut dengan 

Edward yang merupakan pebisnis milyuner. Menurut Brundson (Brooks, 1997) 

film ini adalah posfeminisme tahun 1970-an karena karakter Vivien disibukkan 

dengan penampilan dan berburu laki-laki, sekaligus memiliki gagasan perempuan 

yang mandiri.   

2.5 Struktur Pesan dalam Film 

2.5.1 Sifat Pesan dalam Film 

 Salah satu unsur pesan dalam komunikasi adalah pesan, yang dimaksud 

dengan pesan dalam proses komunikasi adala sesuatu yang disampaikan oleh 

pengirim (communicator) kepada penerima (communican). Komunikasi yang 

dilakukan sebagai penyampaian pesan atau informasi menjadikan pesan terbagi 

menjadi dua, yaitu pesan verbal dan non verbal. 

1. Pesan Verbal 

Menurut Mulyana (2010) pesan verbal atau simbol adalah semua jenis 

simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Pesan sebagai salah satu unsur 

komunikasi didalamnya terdapat konsep simbol dan kode. Bahasa dapat dianggap 

sebagai sistem kode verbal, bahasa juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut. 
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Menurut Larry L. Barker dalam Mulyana (2010), bahasa mempunyai tiga 

fungsi yaitu:  

a. Penamaan, merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau 

orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam 

komunikasi. 

b. Interaksi, menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 

c. Transmisi informasi, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa 

depan, sehingga memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi.  

2.  Pesan Non Verbal 

Deddy (2010), secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat 

yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh pada 

komunikasi. Meskipun secara teoritis komunikasi nonverbal dapat dipisahkan dari 

komunikasi verbal, dalam kenyataannya kedua jenis komunikasi itu jalin menjalin 

dalam komunikasi tatap-muka sehari-hari. Dalam komunikasi ujaran, rangsangan 

verbal dan rangsangan nonverbal itu hampir selalu berlangsung bersama-sama –

dalam kombinasi. Kedua jenis rangsangan itu diinterpretasikan bersama-sama 

oleh penerima pesan. Misalnya, ketika kita mengucapkan “selamat tinggal” tanpa 

kita sadari kita juga melambaikan tangan pada saat yang sama. 
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a.   Bahasa Tubuh 

Bidang yang mempelajari bahasa tubuh adalah kinesika (kinesics). Setiap 

anggota tubuh seperti wajah (termasuk senyuman dan pandangan mata), tangan, 

kaki, kepala dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat 

simbolik. Karena kita hidup, semua anggota badan kita senantiasa bergerak.  

b. Parabahasa 

Parabahasa atau vokalika, merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan 

yang dapat dipahami, misalnya kecepatan berbicara, nada (tinggi atau rendah), 

intensitas (volume) suara, intonasi, kualitas vokal (kejelasan), warna suara, dialek, 

suara serak, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan 

emosi dan pikiran kita.  

c. Penampilan Fisik 

Setiap orang punya persepsi mengenai penampilan fisik seseorang, baik itu 

busananya (model, kualitas bahan, warna), dan juga ornamen lain yang 

dipakainya, seperti kaca mata, sepatu, tas, kalung, dan lain sebagainya. Seringkali 

orang memberi makna tertentu pada karakteristik fisik orang yang bersangkutan, 

seperti bentuk tubuh, warna kulit, model rambut dan sebagainya. 

d.  Warna 

Warna dapat menunjukkan suasana hati seseorang seperti emosional, cita 

rasa, afiliasi politik, dan bahkan tentang agama seseorang. Seperti halnya di 

Indonesia, warna merah muda adalah warna feminin (dapat juga dikategorikan 

warna romantis bagi orang yang jatuh cinta), sedangkan warna biru adalah warna 

maskulin. 
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2.5.2 Teori Tanda dalam Film 

Menurut Littlejohn (Sobur, 2013) tanda-tanda adalah basis dari seluruh 

komunikasi. Menurut Barthes, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita gunakan dalam 

upaya mencari jalan di dunia ini. Umberto Eco menjelaskan bahwa tanda dapat 

dipergunakan untuk menyatakan kebenaran, sekaligus kebohongan. 

Dalam semiotika baik itu pesan verbal maupun non verbal sama-sama 

merupakan suatu sistem tanda atau lambang yang memiliki makna. Pesan verbal 

meliputi percakapan, dialog, atau suatu kalimat sedangkan pesan non verbal 

meliputi ekspresi, tingkah laku, pakaian, dan lain sebagainya. 

Vera (2011) mengatakan bahwa semiotika dapat menjadi sebuah metode 

alternatif pembacaan teks, terutama dalam ranah kajian ilmu komunikasi. 

Semiotika bisa saja berkembang dengan semakin banyaknya penelitian yang 

menggunakan metode ini. Berikut ada beberapa teori dan model semiotika 

menurut beberapa ahli: 

a. Ferdinand de Saussure 

Menurut Sobur (2013) Saussure terkenal dengan teorinya tentang tanda 

meskipun ia tidak pernah mencetak teorinya menjadi sebuah buku. Saussure 

berhasil menyerang pemahaman “historis” terhadap bahasa yang dikembangkan 

pada abad ke-19. Bahasa di mata Saussure tak ubahnya sebuah karya musik. 

Untuk memahami sebuah simponi, kita harus memperhatikan keutuhan karya 
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musik secara keseluruhan dan bukan kepada permainan individual dari setiap 

pemain musik. 

 Ada lima pandangan dari Saussure yang di kemudian hari menjadi peletak 

dasar dari strukturalisme levi-Strauss, yaitu: 

1.  signifier (penanda) dan signified (petanda) 

2. Form (bentuk) dan content (isi) 

3. Langue (bahasa) dan parole (tuturan, ujaran) 

4. Synchronic (sinkronik) dan diachronic (diakronik) 

5. Syntagmatic (sintagmatik) dan assciative (paradigmatik) 

Hal pokok dari teori Saussure adalah prinsipnya yang mengatakan bahwa 

bahasa adalah suatu sistem tanda, dan setiap tanda menjadi dua bagian, yaitu 

signifier (penanda) dan signified (petanda). Menurut Saussure, bahasa merupakan 

suatu sistem tanda (sign). 

b. Charles Sanders Peirce 

Peirce dalam Sobur (2013), memberikan sumbangan yang penting pada 

logika filsafat dan matematika, khususnya semiotika. Peirce terkenal dengan teori 

tandanya, dalam lingkungan semiotika Peirce seringkali mengulang-ulang secara 

umum bahwa tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Perumusan 

yang terlalu sederhana ini menyalahi kenyataan tentang adanya fungsi tanda. 

Suatu tanda tidak pernah sendirian, namun memiliki tiga aspek. Tanda itu sendiri 

adalah kepertamaannya, objeknya adalah kekeduan, dan penafsirnya adalah 

contoh dari keketigaan.  
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Peirce mengadakan klasifikasi tanda. Tanda dikaitkan denga ground 

dibaginya menjadi qualisign, sinsign, dan legisign. Qualisign adalah kualitas yang 

ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah, lembut, merdu. Sinsign 

adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pata tanda, seperti keruh 

yang ada pada kata air sungai keruh yang menandakan bahwa ada hujan di hulu 

sungai. Legisign adalah norma yang dikandung tanda, seperti rambu-rambu lalu 

lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia. 

Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas ikon, indeks, dan simbol. 

Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat 

bersamaan bentuk alamiah. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya 

hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau sebab 

akibat. Sedangkan simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah 

antara penanda dengan petandanya. Hubungan diantaranya bersifat arbitrer atau 

semena, hubungan berdasarkan perjanjian di masyarakat. 

c. Umberto Eco  

Umberto Eco (Vera, 2011) dalam bukunya yang berjudul Teori Semiotika 

mengatakan bahwa semiotika merupakan studi yang mengkaji seluruh proses 

kehidupan bermasyarakat sebagai proses komunikasi. Eco mengilustrasikan 

orang-orang berkomunikasi melalui beragam wahana, dari pakaian yang 

dikenakan hingga rumah yang ditempati. Eco mengikuti gagasan Peirce tentang 

proses komunikasi non-linguistik yang tidak mensyaratkan kemunculan pesan.  

Umberto Eco mengatakan dalam Vera (2011) bahwa semiotika adalah 

disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk berbohong, makan dari itu munculah 
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teori dusta. Menurut Umberto Eco, sistem tanda adalah entitas kultural, yaitu hasil 

konstruksi manusia. Hal ini memungkinkan tanda digunakan sebagai 

penyampaian informasi yang benar, tetapi tanda juga dapat disalahgunakan untuk 

menyampaikan pesan yang sama sekali tidak sesuai kenyataan. Dusta dalam 

pandangan Eco tidak seperti arti sesungguhnya, bukan secara denotatif, tetapi 

kedustaan yang cerdas yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang 

komunikasi seperti; media massa, periklanan, industri film, dan lain-lain. 

d.  John Fiske 

 John Fiske mengemukakan dalam Vera (2011) teori tentang kode-kode 

televisi (the codes of television). Menurut Fiske, kode-kode yang muncul 

digunakan dalam acara televisi saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah 

makna. Pada perkembangnya model John Fiske tidak hanya digunakan untuk 

menganalisis kode-kode di televisi, tapi juga film, iklan, dan lain-lain. 

 Dalam kode-kode televisi yang diungkapkam dalam teori John Fiske 

bahwa peristiwa yang ditayangkan dalam dunia televisi telah dienkode oleh kode-

kode sosial yang terbagi dalam tiga level, yaitu: 

1. Realistas (reality), peristiwa yang ditandakan sebagai realitas. Seperti: 

tampilan, pakaian, lingkungan, perilaku, gesture, dan lain-lain. Jika bahasa 

tulis, seperti: dokumen, transkrip, wawancara, dan sebagainya.  

2. Representasi (representasion), realitas yang ter-enkode dalam encoded 

electrnically harus ditampakkan pada technical codes, seperti: kamera, 

lighting, editing, musik, dan suara. Jika dalam bahasa tulis, seperti: kata, 
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kalimat, proposisi, foto, grafik, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa 

gambar dalam tevisi, terdapat: kamera, tata cahaya, editing, dan 

sebagainya. 

3. Ideologi (ideology), semua elemen diorganisasikan dan dikategorikan 

dalam kode-kode ideologis, seperti: patriartkhi, individualisme, ras, kelas, 

dan sebagainya. Menurut Mursito dalam Vera (2011) ketika kita 

melakukan representasi atas suatu realita, maka tidak dapat dihindari 

adanya kemungkinan memasukkan ideologi dalam kontruksi. 

e. Roland Barthes 

Menurut Sobur (2004), teori semiotik Barthes secara harfiah diturunkan 

dari teori bahasa menurut de Saussure. Barthes secara konsisten menerapkan 

prinsip-prinsip linguistik struktural. Kalangan strukturalis seperti Barthes 

memandang bahasa sebagai sistem tanda-tanda yang tidak hanya berupa suara 

atau teks-teks tertulis, melainkan juga semua praktik sosial yang bermakna dan 

fenomena kultural yang dapat menyusun berbagai macam bahasa.  

Dalam perjalanan keilmuannya, Roland Barthes melihat bahwa analisis 

strukturalisme yang ditawarkan Lévi-Strauss merupakan metode yang pas untuk 

mengkaji sastra. Oleh karena itu, dia yang semula menentang ilmu umum de 

Saussure tentang tanda atau semiologi, akhirnya tertarik; demikian juga terhadap 

fonemik dan fonologi Roman Jakobson digunakan untuk mengembangkan 

metodenya. Barthes mencari “apa yang berlangsung di ruang antara kata-kata 

tertulis”. 
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Dikutip juga dari Sartini, Barthes menggunakan teori signifiant-signifie 

yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. Istilah 

significant menjadi ekspresi (E) dan signifie (C). Namun, Barthes mengatakan 

bahwa antara E dan C harus ada relasi (R) tertentu, sehingga membentuk tanda 

(sign, Sn). Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda lebih mungkin 

berkembang karena relasi ditetapkan oleh pemakai tanda. Menurut Barthes pula, 

ekspresi dapat berkembang dan membentuk tanda baru, sehingga ada lebih dari 

satu dengan isi yang sama. Pengembangan ini disebut sebagai gejala meta-bahasa 

dan membentuk apa yang disebut kesinoniman (synonymy) (Vera, 2014:27). 

Barthes meyakini bahwa hubungan antara penanda dan pertanda tidak 

terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbiter. Bila Saussure hanya 

menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, maka Roland Barthes 

menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan sistem penandaan 

pada tingkat konotatif. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu 

“mitos” yang menandai suatu masyarakat. 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 
 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE 

SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN 

Sumber: Paul Cobley & Litza Jansz. 1999. Intoducing Semiotics. NY: Totem 

Books, hlm. 51 (Sobur, 2013:69). 
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Contoh dari penggunaan peta tanda Roland Barthes dalam Film Kungfu 

Panda 1 dalam Vera (2011), sebagai berikut: 

1. Signifier 

(Penanda) 

 

2. Signified 

(Petanda) 

Lambang Yin dan Yan 

muncul ketika Po 

hendak dilatih oleh 

Master Shifu. 

Lambang ini berada di 

tempat ketika Master 

Oogway menemukan 

ilmu kungfu 

 

3. Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Lambang Yin Yan ini muncul ketika master Shifu 

mengajari Po berlatih kungfu 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

 

 Yin dan Yan ini merupakan lambang dari 

negara Cina. 

5. CONNOTATIVE 

SIGNIFIED 

(PETANDA 

KONOTATIF) 

Lambang Yin dan Yan ini 

merupakan falsafah negara 

Cina. Dari berbagai sumber 

menyatakan bahwa lambang 

ini berarti keseimbangan.  

6. CONNOTATIVE SIGN 

Lambang Yin dan Yang merupakan lambang dari negara Cina yang berarti 

keseimbangan 
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Dari peta diatas tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan pertanda 

(2). Namun, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif 

(4). Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang 

maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, 

langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, yang 

disepakati bersama secara sosial, yang rujukan pada realitas. 

 Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai 

keterbukaan makna atau makna implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya 

terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Dalam semiologi 

Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sedangkan 

konotasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Denotasi dapat dimaknai 

objektif yang tetap sedangkat konotasi merupakan makna subjektif yang 

bervariasi. Sebagai contoh jika kita membaca kalimat seperti “Mawar sebagai 

Bunga Desa” secara denotasi orang akan memaknai bahwa mawar adalah bunga 

yang tumbuh di desa, tetapi secara konotasi maknanya berubah, bunga berarti 

seorang gadis dan Mawar adalah nama gadis tersebut. Bunga dan gadis awalnya 

tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi dapat diinterpresentasikan memiliki 

sifat kesamaan, yaitu cantik atau indak. Contoh lain yaitu penjahat itu dibawa ke 

meja hijau. Secara konotatif, meja hijau berarti “pengadilan”. 

 Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi yang 

disebutnya sebagai “mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. 
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Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, pertanda, dan tanda. 

Namun, sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai 

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

sistem pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos pula, sebuah pertanda dapat 

memiliki beberapa penanda.  

 Barthes mengemukakan mitos adalah bahasa, maka mitos adalah sebuah 

sistem komunikasi dan mitos adalah sebuah pesan. Hal ini memungkinkan kita 

untuk memahami bahwa mitos tidak mungkin merupakan suatu objek, konsep 

atau gagasan. Dalam uraiannya, bahwa mitos dalam pengertian khusus merupakan 

perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk lama di masyarakat 

luas itulah mitos. Barthes mengatakan bahwa mitos merupakan sistem semiologis, 

yakni sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia.  

Rusmana (Vera, 2014) tentang contoh mitos dalam pandangan Roland 

Barthes adalah anggur (wine) yang merupakan ekspresi lapis pertama bermakna 

„minuman berakohol yang terbuat dari buah anggur‟. Namun, pada lapisan kedua 

dapat dimaknai sebagai suatu ciri „ke-Prancisan‟ yang diberikan masyarakat dunia 

pada jenis minuman ini. Dengan contoh Barthes ingin memperlihatkan bahwa 

gejala suatu budaya dapat memperoleh konotasi sesuai dengan sudut pandang 

suatu masyarakat. Jika sudah jelas sifat konotasi tersebut, maka ia akan disebut 

mitos, sedangkan jika mitos sudah mantap maka akan disebut ideologi. 
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2.6 Pergerakan Kamera dalam Film 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tata bahasa dalam film 

terdiri dari pemotongan (cut), pemotretan jarak dekat (close-up), pemotretan dua 

(two shot), pemotretan jarak jauh (long shot), pembesaran gambar (zoom-in), 

pengecilan gambar (zomm-out), memudar (fade), pelarutan (dissolve), gerakan 

lambat (slow motion), gerakan yang dipercepat (speeded-up), efek khusus (special 

effect).  

Menurut Adi (sinaukomunikasi.wordpres.com) Begitu pula dengan 

pergerakan kamera terdiri dengan tata bahasa: 

1. Planning adalah gerakan kamera secara horizontal (posisi kamera tetap di 

tempat) hanya menoleh dari kiri ke kanan begitu pula sebaliknya. 

2. Pan Right adalah gerak kamera mendatar dari kiri ke kanan. 

3. Pan left adalah gerak kamera mendatar dari kanan ke kiri. 

4. Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal (posisi kamera tetap) dari 

atas ke bawah dan sebaliknya. 

 

 

 



36 
 

Menurut Berger (Azhari, 2013) dalam konsep pengambilan gambar, teknik 

editing dan pergerakan kamera dapat berfungsi sebagai penanda. Konsepnya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Penanda 

 (Pengambilan Gambar) 

Keterangan Petanda  

(Makna) 

Close Up Hanya wajah Keintiman 

Medium shot Hampir seluruh tubuh Hubungan personal 

Long shot Setting dan karakter Konteks dan jarak publik 

Full shot Seluruh tubuh Hubungan sosial 

 

Penanda  

(Pergerakan Kamera) 

Keterangan Petanda  

(Makna) 

Pan down Kamera mengarah ke bawah Kekuasaan, kewenangan 

Pan up Kamera mengarah ke atas Kelemahan 

Dolly up Kamera bergerak ke dalam Observasi dan fokus 

 

 

 

 


