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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses komunikasi tak bisa lepas dari interaksi sosial karena hal tersebut 

merupakan landasan dalam hidup bermasyarakat. Interaksi sosial sebagai pondasi 

dengan sebuah tindakan yang didasari adanya norma dan nilai sosial yang berlaku 

dan diterapkan dalam masyarakat. Interaksi sosial bisa terwujud dengan baik jika 

aturan-aturan dan nilai-nilainya telah dilaksanakan dengan baik. Jika tidak adanya 

kesadaran dari masing-masing individu, maka proses sosial tidak akan berjalan 

seperti yang diharapkan (http://www.artikelsiana.com). 

Di zaman modern ini, Ilmu komunikasi semakin berkembang hingga masuk 

ke dalam bentuk media film. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat 

diartikan dalam dua pengertian. Pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat 

dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk 

tempat gambar positif (yang akan dimainkan dibioskop). Yang kedua, film diartikan 

sebagai lakon (cerita) gambar hidup Sebagai industri, film adalah sesuatu yang 

merupakan bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang 

dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya. Sebagai komunikasi, film 

merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan 

kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (Ibrahim, 2011: 190). 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas 

http://www.artikelsiana.com/


2 
 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya 

ke atas layar. Menurut Sobur (2006: 127), Film telah menjadi media komunikasi 

audio visual yang akrab dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia 

dan latar belakang sosial. Kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau banyak 

segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya. Film memberi dampak pada setiap penontonnya, baik 

itu dampak positif maupun dampak negatif. Melalui pesan yang terkandung di 

dalamnya, film mampu memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk 

karakter penontonnya.  

Dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, sutradara menggunakan 

imajinasinya untuk mempresentasikan suatu pesan melalui film dengan mengikuti 

unsur-unsur yang menyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau tidak 

langsung). Tidak sedikit film yang mengangkat cerita nyata atau sungguh-sungguh 

terjadi dalam kehidupan nyata. Banyak juga film yang bermuatan pesan ideologis di 

dalamnya, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir para penontonnya.  

Pada hakikatnya, semua film adalah dokumen sosial dan budaya yang 

membantu mengkomunikasikan zaman ketika film itu dibuat bahkan sekalipun ia tak 

pernah dimaksudkan untuk itu (Ibrahim, 2011: 191). 

Film “The Little Prince” merupakan salah satu film yang menyampaikan 

pesan moral tentang pencarian jati diri seorang dari semua tekanan lingkungan 

keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Film ini menceritakan tentang seorang anak 

yang dituntut oleh orang tuanya (Ibu) untuk menuruti kehendak mereka. The Little 

Girl (Si Gadis Kecil) mendapat tekanan dari orang tuanya agar terus belajar dan 
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memperoleh ilmu untuk bisa menghadapi dunia kerja di masa depan. Pemikiran si 

gadis kecil berubah ketika mereka pindah kerumah baru. Pada saat itu si gadis kecil 

bertemu dengan seorang kakek yang merupakan tetangga baru mereka. Disanalah 

awal pertemuan mereka, hingga si gadis kecil menjadi sangat dekat dengan sang 

kakek. Seiring dengan hubungan mereka yang semakin dekat, si gadis kecil 

mendapatkan cerita dari sang kakek mengenai “The Little Prince” atau Sang 

Pangeran Kecil, yang kemudian menuntun si gadis kecil untuk melakukan perjalanan 

pencarian jati dirinya melalui petualangan-petualangan yang ia hadapi sebagaimana 

digambarkan didalam film ini. 

Sebagian orang berpendapat bahwa arti jati diri adalah suatu manifestasi 

ideologi hidup seseorang. Hal ini terjadi karena dalam proses pertumbuhan dalam diri 

manusia dan semakin banyak informasi yang ia dapatkan, maka itu akan berdampak 

dan mengubah pola pikirnya, hingga individu tersebut menemui titik dimana ia harus 

mengambil tindakan terhadap arah hidup kedepannya dari semua informasi yang 

telah ia alami dan rasakan secara langsung, ataupun dari informasi lingkungan 

sekitarnya. 

Film animasi tak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang 

dewasa tergantung dari segmentasi film tersebut. Karena bagi beberapa pembuat film, 

mereka lebih bisa memainkan sisi imajinasi penontonnya melalui adegan-adegan 

yang mungkin sulit untuk diwujudkan dalam dunia nyata ke dalam gambar animasi 

untuk menyampaikan pesan yang mereka inginkan seperti beberapa adegan didalam 

film “The Little Prince” yang saya angkat sebagai bahan skripsi ini. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti telah memilih satu film  animasi 

tiga dimensi yang dijadikan sebagai subjek penelitian untuk mengetahui nilai moral 

tanggung jawab yang ada pada film tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang “REPRESENTASI PENCARIAN JATI DIRI DALAM FILM 

ANIMASI (ANALISIS SEMIOTIK PADA TOKOH LITTLE GIRL DALAM 

FILM THE LITTLE PRINCE KARYA MARK OSBORNE (2015)) “. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

“Bagaimana Film Animasi The Little Prince (2015) karya Mark Osborne 

merepresentasikan pencarian jati diri pada tokoh little girl?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui representasi pencarian jati diri tokoh Little girl dalam Film The 

Little Prince (2015) karya Mark Osborne” 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti sekarang dan 

setelahnya untuk lebih mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian di masa 

yang akan datang, serta memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan 
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melalui sebuah film dan animasi, serta pemahaman pada disiplin ilmu film dan 

animasi. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Dapat menjadi masukan bagi peneliti yang mendalami dunia film agar lebih 

kreatif dalam membuat film, sehingga tampilan gambar dan ceritanya akan lebih 

menarik penonton atau penikmat film agar dapat menangkap pesan yang 

disampaikan. 

 


