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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film  

2.1.1. Pengertian 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 (an industry), film adalah sesuatu yang merupakan 

bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam 

hubungannya dengan produk-produk lainnya. Sebagai komunikasi (communication), 

film merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan 

kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (send and receive messages) 

(Ibrahim, 2011: 190). 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya.Film selalu merekam 

realitas 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 
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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 masyarakat. Banyak muatan-muatan pesan ideologis di dalamnya, 

sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir para penontonnya. Sebagai 

gambar yang bergerak, film adalah reproduksi dari kenyataan seperti apa adanya.  

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). 

2.1.2. Pengertian Animasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 53) animasi adalah acara 

televisi atau film yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan 

secara mekanik elektronis, sehingga tampak dilayar menjadi bergerak. Kata animasi 

berasal dari bahasa latin, anima yang berarti hidup atau animare yang berarti 

meniupkan arwah atau hidup kedalam benda mati, kemudian istilah tersebut 

dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi animate yang berarti memberi 

hidup (to give life to), atau animation yang berarti ilusi dari gerakan. Istilah animation 

diartikan membuat film kartun (the making of cartoons) tetapi pada bahasa Indonesia 

disebut animasi. (Ranang, dkk. 2010: 9)  
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Roy Madsen dalam bukunya “Animation Film Concept” menerangkan bahwa 

animasi adalah seni, teknik dan proses yang terlibat dalam memberikan kesan hidup 

dan bergerak pada benda mati atau tidak bergerak dengan ilmu sinematografi. 

Animasi adalah sebuah ilusi yang memperdayakan mata manusia, seperti yang 

diungkapkan dengan teori Persistence of Vision, Roy Madsen (1996:4), Persistence 

of Vision adalah sebuah fenomena ketika mata manusia masih menangkap bayangan 

objek yang ia lihat setelah objek tersebut digerakkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

sekelompok gambar digerakkan dengan kecepatan tertentu akan menghasilkan 

gabungan dari gambar-gambar diam tersebut secara berkesinambungan yang menjadi 

konsep dasar pembuatan animasi.  

A. Film Animasi  

The word animate comes from the Latin verb animare, meaning to make alive 

or to fill with breath. In animation we can completely restructure reality (Jean 

Ann Wright 2005:1).   

Dengan animasi maka manusia bisa membuat benda yang tidak hidup seakan 

hidup. Film kartun atau film animasi adalah film yang berupa serial gambar 

yang difilmkan satu persatu dengan memperhatikan kesinambungan gerak 

sehingga muncul sebagai satu gerakan dalam film kemudian disusun sesuai 

dengan storyboard sehingga menghasilkan satu film animasi yang utuh. 

Berikut adalah Jenis - Jenis Animasi:  

1) Animasi Stop-Motion  

Sering pula disebut dengan claymation (animasi tanah liat) yaitu animasi yang 

menggunakan media tanah liat atau clay yang digerakkan. Teknik animasi 
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stop-motion pertama kali ditemukan oleh Stuart Blakton pada tahun 1906 

dengan menggambar ekspresi wajah tokoh kartun pada papan tulis, kemudian 

diambil gambarnya dengan still camera, kemudian dihapus untuk 

menggambar ekspresi wajah selanjutnya dan terus-terusan dilakukan proses 

yang sama. Teknik animasi ini sering digunakan dalam efek visual untuk film-

film di era 1950-1960-an bahkan sampai saat ini (Ranang, dkk, 2010: 44-45). 

Animasi jenis ini termasuk animasi yang membutuhkan waktu yang cukup 

lama dalam pembuatannya dikarenakan memerlukan ketelitian dalam 

membuat setiap gerakannya.  

2) Animasi Tradisional  

Animasi sudah bukan merupakan hal baru, sejak diketahui bahwa penglihatan 

manusia hanya bisa menerima gambar dalam kecepatan tertentu sehingga 

menimbulkan ilusi bahwa gambar-gambar tersebut bergerak. Ketika dahulu 

animasi yang menggunakan komputer belum ditemukan, para animator 

(pembuat animasi) mengerjakan rangkaian gambar teranimasi yang masih 

dalam sistem pengerjaan tradisional, yaitu dengan menggabungkan satu 

persatu tiap-tiap gambar buatan tangan, padahal dalam satu buah rangkaian 

animasi terdiri dari banyak gambar-gambar yang berbeda, sehingga 

dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya.   

3). Animasi Komputer  

Para pembuat animasi sekarang lebih memilih komputer sebagai sarananya, 

dikarenakan dengan menggunakan komputer pengerjaan sebuah film animasi 

dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan cara tradisional. 
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Dalam pembuatan animasi komputer ada teknik yang mempermudah proses 

pembuatan film animasi, antara lain teknik keyframe, yaitu hanya dengan cara 

membuat frame awal dan akhirnya saja, selanjutnya komputer dalam hal ini 

aplikasi program (software) yang akan membuat frame-frame diantaranya 

yang disebut inbetween, sehingga tercipta animasi yang lebih luas. Animasi 

komputer yaitu bisa berupa animasi dua dimensi dan animasi tiga dimensi, 

bedanya hanya animasi dua dimensi masih menggunakan gambar manual, 

tetapi animasi tiga dimensi pengerjaannya sebagian besar sudah dilakukan di 

komputer.  

B. Animasi Tiga Dimensi   

Awal perkembangan animasi tiga dimensi sebenarnya sudah dimulai 

sejak tahun 1964, ketika Ivan Sutherland dari Massachussetts Institute of 

Technology berhasil mengembangkan sebuah program bernama Sketsachpad 

yang mampu menggambar sinar-sinar garis langsung pada Cathoda Ray Tube 

(CRT). Yang hasilnya adalah sebuah objek yang sederhana dan mendasar, 

sebuah kubus dengan garis-garis, kelompok gambar geometris yang sangat 

sederhana namun membuka pandangan manusia tentang bagaimana grafis 

komputer bisa digunakan (Ranang, dkk, 2010: 49). Sampai saat ini banyak 

sekali perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk 

memproduksi film animasi, seperti Alias Power Animator, Soft-Image, Maya, 

3D Max dan lain sebagainya.  

Meskipun fitur atau menu didalam perangkat lunaknya cukup 

kompleks dan rumit, animasi tiga dimensi membutuhkan proses yang relatif 
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lebih sederhana dibandingkan dengan animasi dua dimensi, karena seluruh 

pengerjaannya langsung dikerjakan di komputer, mulai dari modelling hingga 

editing. Secara garis besar proses animasi tiga dimensi bisa dibagi menjadi 

empat tahap, yaitu :  

1) Modelling (Pembuatan Model)  

Modelling merupakan tahap pembuatan objek-objek yang akan dibutuhkan 

pada tahap animasi selanjutnya setelah pembuatan storyboard, naskah, dan 

lain sebagainya yang ada pada masa pra produksi. Objek yang dibuat dapat 

berbentuk objek sederhana yaitu bentuk dasar seperti bola, kubus, sampai 

objek yang bentuknya lebih kompleks yaitu karakter, bangunan, dan lain 

sebagainya. Suatu karakter dibuat berdasarkan perannya didalam film 

animasi.  

2) Animating (Penganimasian)  

Proses menggerakkan karakter dalam animasi komputer tidak membutuhkan 

animator untuk membuat gerakan perantara (inbetween) seperti yang harus 

ada dalam proses pembuatan animasi tradisional. Animator hanya perlu 

membuat gerakan kunci atau keyframe pada objek yang akan digerakkan, 

setelah gerakan kunci telah ditentukan, maka dengan perangkat lunak 

komputer animator bisa langsung melihat hasilnya karena komputer secara 

otomatis telah membuat inbetween sesuai dengan data yang dimasukkan oleh 

animator (Ranang, dkk, 2010: 50).  

3) Texturing (Pembuatan Tekstur)  
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Proses ini menentukan karakteristik sebuah materi objek dari segi tekstur 

permukaannya. Materi sebuah objek dapat membuat kesan raba yang ada pada 

objek seperti tingkat kehalusan atau kekasaran sebuah lapisan objek secara 

lebih detail (Ranang, dkk, 2010: 50).  

4) Rendering (Pembuatan menjadi sebuah hasil jadi)  

Rendering merupakan proses pengkalkulasian akhir dari keseluruhan tahapan 

dalam pembuatan film animasi tiga dimensi. Dalam rendering, semua data 

yang sudah dimasukkan di dalam proses pemodelan, animasi, pembuatan 

tekstur dan pencahayaan akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk keluaran 

atau output sebagai sebuah kesatuan film animasi tiga dimensi. Pada proses 

inilah animasi yang utuh akan bisa langsung terlihat hasilnya (Ranang, dkk, 

2010: 51). 

2.2. Film dan Pesan Sosial dalam Komunikasi 

Kata komunikasi atau Communications dalam istilah bahasa Inggris berasal 

dari kata latin communicatus yang berarti menjadi milik bersama atau berbagi. Kata 

sifatnya communis yang bermakna umum atau bersama-sama. Sehingga dengan 

demikian komunikasi menurut Lexicographer, menunjuk pada satu usaha yang 

bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan jika tidak terjadi kesamaan makna 

maka komunikasi tidak berlangsung (Fajar, 2009: 31). 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

tanpa adanya komunikasi tidak akan terjadi interaksi dan tidak terjadi saling tukar 

pengetahuan  dan  pengalaman.  Tanpa  komunikasi  kehidupan  seseorang  seperti 

tidak bermakna. Seperti yang dikatakan sebelumnya komunikasi adalah penyampaian 
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pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut Everett M. Rogers 

dikutip dalam Mulyana (2007: 62), komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. Dalam Mulyana (2007), Raymond S. Ross 

mendefinisikan komunikasi sebagai proses menyortir, memilih dan mengirimkan 

simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan 

makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan 

komunikator. 

 Sedangkan menurut Andrik Purwasito (2008: 65-81) dalam jurnal yang 

berjudul Analisis Semiologi Komunikasi Sebagai Tafsir Pesan, komunikasi adalah 

pertukaran simbol (sharing of symbol). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan 

untuk menciptakan makna yang didalamnya terdapat timbal balik komunikan kepada 

komunikator. Pesan yang disampaikan baik berupa pesan verbal ataupun nonverbal 

dalam lingkungan mereka sehingga dengan begitu komunikasi dapat dimengerti saat 

proses komunikasi berlangsung. Adanya pesan yang disampaikan oleh komunikator 

juga dibutuhkan timbal balik oleh komunikan misalnya dalam tingkah laku yang 

diberikan komunikan. 

Sedangkan dalam komunikasi, pesan menjadi salah satu unsur penentu 

efektifitas suatu tindakan komunikasi. Pesan menjadi unsur utama selain komunikator 

dan komunikan, terjadi komunikasi antar manusia. Tanpa adanya komunikasi pesan, 

maka tidak pernah terjadi komunikasi yang jelas antar manusia (Piktoringa, 2005: 2).  
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Menurut beberapa ahli, pesan mempunyai macam-macam arti. Pesan dapat 

diartikan sebagai lambang, ide, kata, atau isi pernyataan. Menurut Hoeta Soehoet, 

pesan adalah isi pernyataan yaitu hasil penggunaan akal budi yang disampaikan 

manusia kepada manusia lain. Artinya berfungsi untuk mewujudkan isi pernyataan 

dari bentuknya yang abstrak menjadi konkret. Dari berbagai definisi yang telah 

disebutkan, meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan dapat disimpulkan bahwa 

pesan merupakan suatu isi pernyataan yang mendatangkan makna dan respon 

tertentu.   

Sebenarnya suatu pesan tidak hanya sebatas menstimulasi emosi khalayak. 

Pesan dapat pula dikatakan persuasif manakala menyentuh rasio khalayak. Bahkan 

pesan yang disampaikan tidak hanya menyentuh ratio khalayak tapi juga dapat 

mengajak khalayak untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian pesan 

akan dapat menghasilkan respon tertentu seandainya dirancang dengan baik. Untuk 

itu pesan hendaknya mengoptimalkan lambang komunikasi yang tersedia (verbal, 

non-verbal dan paralinguistik) yang disesuaikan dengan topik yang dikomunikasikan. 

Saluran komunikasi yang digunakan dan khalayak yang dituju. Selain itu, pesan yang 

dirancang biasanya merupakan refleksi dari prilaku khalayak yang dituju, sehingga 

diharapkan merupakan hasil pengkondisian dari sumber (Piktoringa, 2005: 4).  

  Film secara teoritis merupakan alat komunikasi yang paling dinamis, apa 

yang terpandang oleh mata dan terdengar oleh telinga, masih lebih cepat dan mudah 

masuk akal dari pada apa yang hanya dibaca. Film sebagai media massa, dapat 

dimainkan peran dirinya sebagai saluran menarik untuk menyampaikan pesan-pesan 
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tertentu dari dan untuk manusia, termasuk pesan-pesan norma dalam kehidupan 

sehari-hari atau pesan moral dalam kesusilaan (Kusnawan, 2005: 94).  

Menurut Jakob Sumardjo (2003), film sebagai sebuah nilai dan dapat 

memenuhi kebutuhan bersifat spiritual, yaitu keindahan dan trasendental. Selanjutnya 

film juga sebagai media komunikasi yang berfungsi sebagai media tablig, yaitu media 

yang untuk mengajak kebenaran. Tentunya sebagai media tablig, film mempunyai 

kelebihan dengan media lainnya dan menjadi media yang efektif, dimana pesan-

pesannya dapat disampaikan kepada penonton dengan halus dan menyentuh relung 

hati tanpa digurui. Media yang ampuh sekali jika di tangan orang yang 

mempergunakan secara efektif untuk suatu maksud, terutama sekali terhadap 

khalayak yang memang lebih banyak berbicara dengan hati dari pada akal.  

Realitas yang ditampilkan media adalah realitas yang telah diseleksi atau yang 

disebut second hand reality. Karena media massa melaporkan kenyataan yang ada 

secara selektif, maka media sangat berpengaruh dalam pembentukkan citra tentang 

lingkungan sosial yang bias dan tidak cermat. Bahkan, Media juga berperan sebagai 

motor perubahan. Tokoh utama dalam wacana ini adalah Everet Rogers. Dalam 

teorinya dia mengemukakan betapa pentingnya peran media dalam kampanye 

perubahan sosial yang dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap 

realitas sosial di lingkungannya. Begitu pula media massa yang berbentuk film, film 

yang menampilkan realitas kehidupan, juga mampu meningkatkan kesadaran dan 

bahkan film dapat membuat perubahan bagi khalayaknya 
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2.3. Representasi  

Penelitian ini menggunakan teori representasi yang diperkenalkan oleh Stuart 

Hall, seorang tokoh cultural studies dari Inggris. Hall mengatakan bahwa representasi 

merupakan salah satu aspek yang berperan dalam membentuk kebudayaan. Dalam 

buku yang ditulis oleh Paul du Gay, representasi merupakan bagian dari “circuit of 

culture” yang berperan penting dalam membentuk budaya.Representasi bekerja 

secara berkesinambungan dengan identitas, regulasi budaya, konsumsi, dan produksi.  

Kata ‘representasi’ secara literal bermakna ‘penghadiran kembali’ atassesuatu 

yang terjadi sebelumnya, memediasi, dan memainkannya kembali. Konsep ini sering 

digunakan untuk menggambarkan hubungan antara teks media dengan realitas karena 

representasi merupakan salah satu praktik penting dalampembentukan makna. Ada 

tiga arti dari kata representasi (Giles, 1999:56) to depict, to be a picture of, atau to 

act or speak for (in the place of, in the name of somebody. To represent dapat 

didefinisikan sebagai to stand for, tanda yang tidaksama dengan realitas namun 

dihubungkan, dan mendasarkan diri padanya. 

Sebagai contoh untuk arti pertama: bendera sebuah negara yang dikibarkan 

pada suatu acara internasional menunjukkan bahwa negara tersebut hadir sebagai 

peserta, maka bendera menyimbolkan suatu negara. Sedangkan untuk arti kedua, 

Majelis Perwakilan Rakyat dapat digunakan sebagai contoh. Para anggota dewan 

adalah orang-orang yang mewakili sekelompok massa yang memilih mereka dan 

mendapat mandate untuk bertindak atas nama kelompok rakyat pendukung mereka. 

Terakhir, foto atau poster dapat digunakan untuk menghadirkan kembali sebuah 

peristiwa yang telah terjadi. Foto merupakan representasi melalui gambar yang 
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bersifat iconic. Ketiga arti kata tersebut mengacu pada representasi sebagai proses 

pemaknaan yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa menjadi sangat penting  

peranannya karena bahasa merupakan salah satu medium yang menghubungkan 

manusia dengan realita sekelilingnya, bahasa membentuk pemaknaan kita terhadap 

dunia (Hall, 1997:1).  

Bahasa juga beroperasi sebagai sistem representasi. Bahasa terdiri dari tanda 

dan simbol yang ekspresinya bisa berupa suara, tulisan, gambar elektronis, musik 

bahkan benda-benda yang semuanya berfungsi merepresentasikan gagasan, konsep, 

dan perasaan kita kepada orang lain. Representasi pun dapat berarti penggambaran 

dunia sosial dengan cara yang tidak lengkap dan sempit. Meskipun kadang-kadang 

produk media yang sifatnya fantasi dan fiksi, tetapi berpotensi untuk memberikan 

gambaran pada khalayak teentang masyarakat. Pemahaman realitas norma dalam film 

berdasarkan konsep realitas Marchand, film adalah cermin yang mendistorsi (a hall of 

distorting mirros). Di satu sisi, film merujuk pada realitas sosial dan dari sisi lain film 

memperkuat persepsi yang direkonstruksi media (Chiara, 1995: 110-113). 

Namun, proses ini juga melakukan pengubahan (penambahan dan 

pengurangan) atas presentasi yang menjadi acuannya. Representasi adalah kegiatan 

membuat realitas, namun bukanlah realitas yang sesungguhnya (Grossberg, 2006: 

195). Konsep digunakan untuk menggambarkan ekspresi hubungan antara teks film 

dengan realitas. Representasi memiliki dua pengertian, yaitu: representasi sebagai 

sebuah proses sosial dari representing, dan representasi sebagai produk dari proses 

sosial representing, merupakan produk dari pembuatan tanda yang mengacu pada 

sebuah makna (Sullivan, 1994: 265).   
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Terdapat dua jenis proses representasi. Pertama, representasi mental, yaitu 

suatu konsep yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). Representasi 

mental ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak. Jenis yang kedua, 'representasi 

bahasa', yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Bahasa merupakan 

salah satu media yang mampu menjadi wadah dalam merepresentasikan pemikiran, 

ide, perasaan di dalam budaya. Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus 

diterjemahkan dalam 'bahasa' yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep 

dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dan simbol-simbol tertentu. Proses 

representasi mental memungkinkan kita  untuk memaknai dunia dengan 

mengkonstruksi seperangkat rantai korespondensi antara sesuatu dengan sistem 'peta 

konseptual' kita.   

Dalam proses representasi bahasa, kita mengkonstruksi seperangkat rantai 

korespondensi antara 'peta konseptual' dengan bahasa atau simbol yang berfungsi 

merepresentasikan konsep-konsep kita tentang sesuatu. Relasi antara 'sebuah konsep', 

‘peta konseptual', dan 'bahasa/simbol' merupakan jantung dari produksi makna lewat 

bahasa. Proses yang menghubungkan ketiga elemen ini secara bersama-sama itulah 

yang dinamakan: representasi. Dalam pemahaman ini, bila dijabarkan secara 

sederhana, representasi merupakan praktek dalam membuat makna. Makna dibentuk 

dengan menggunakan tanda dan simbol melalui bahasa untuk membuat kode yang 

bermakna.  

Secara umum, representasi memiliki tiga buah pendekatan untuk menjelaskan 

bagaimana representasi makna melalui bahasa bekerja. Ketiganya antara lain 
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pendekatan relektif, intensional dan konstruksionis atau konstruktivis. Setiapnya 

berguna untuk menjawab pertanyaan, “dari mana datangnya makna?” 

serta “bagaimana kita bisa menentukan makna yang ‘benar’ dari sebuah kata atau 

gambar?”  

Dalam pendekatan reflektif, makna terletak pada objek, orang, ide atau 

kejadian di dunia nyata, dan bahasa berfungsi sebagai kaca untuk merefleksikan 

makna sebenarnya seperti yang sudah ada sebelumnya di dunia. Pendekatan 

intensional memiliki asumsi yang berseberangan denga pendekatan reflektif. 

Pendekatan ini menyatakan bahwa makna dibentuk sebagaimana komunikator ingin 

menyampaikannya. Kata memiliki makna sebagai mana yang diinginkan orang yang 

mengucapkannya.  

Pendekatan ketiga, berdiri dengan asumsi bahwa sesuatu (things) tidak 

memiliki makna apa pun, komunikator membentuk makna dengan menggunakan 

sistem representasional yaitu konsep dan tanda. Kita tak boleh dialihkan oleh dunia 

material, di mana benda dan manusia berada serta berlangsungnya praktik dan proses 

simbolik representasi, makna dan bahasa. Bukan berarti bahwa  pendekatan 

konstruktivis tidak mengakui keberadaan dunia material, melainkanmemahami bahwa 

sistem bahasa atau sistem apa pun yang digunakanlah yang membentuk makna. 

Karena makna tidak bergantung pada kualitas material dari tanda yang digunakan, 

melainkan pada fungsi simbolisnya.   

2.4. Teori Tanda 

Tanda (sign) adalah  sesuatu yang bersifat, fisik bisa dipersepsi indra kita; 

tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendir; dan bergantung pada 
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pengenalan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda. Sebagai contoh 

menari-narik daun telinga sebagai tanda pada seorang juru lelang. Dalam hal ini 

mengacu pada tawaran yang dilakukan si komunikator untuk komunikannya dan 

ini diakui seperti itu baik oleh komunikator maupun komunikannya. Makna 

disampaikan dari komunikator pada komuniakan maka komunikasi pun 

berlangsung (Fiske, 1990: 61-62). 

Dari kemampuan untuk menggunakan dam memaknai simbol-simbol 

berkembanglah cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami 

simbol atau lambang yang dikenal dengan semiologi. Semiologi adalah salah satu 

ilmu yang digunkan untuk menginterpretasikan pesan (tanda) dalam proses 

komunikasi. 

Secara umum perintis semiotika terdiri dari ahli linguistic asal Swiss, 

Ferdinand De Saussure, yang kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes, 

filosof dan budayawan asal Perancis, dan Charles Sanders Peirce, filosof asal 

America Serikat. Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial, 

memahami dunia sebagai suatu sistem hubungan yang memiliki unit dasar dengan 

“tanda”. 

2.4.1  Pengertian Umum Semiotik  

Istilah semeiotics (dilafalkan demikian) diperkenalkan oleh Hippocrates 

(Danesi, 2010: 7), penemu ilmu medis Barat, seperti ilmu gejala-gejala. Gejala 

menurut Hippocrates merupakan semeion bahasa Yunani untuk penunjuk (mark) atau 

tanda (sign) fisik. Semiotik secara umum didefinisikan dengan produksi tanda-tanda 

dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk 
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mengkomunikasikan informasi. Semiotik meliputi tanda-tanda visual dan verbal serta 

tactile dan olfactory (semua tanda atau sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh 

seluruh indera yang kita miliki) ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode 

yang secara sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap 

kegiatan dan perilaku manusia.   

Saussure (dalam Sobur 2004: 12) mendefinisikan semiology sebagai sebuah 

ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat, dan, dengan 

demikian menjadi bagian dari disiplin psikologi sosial. Tujuannya adalah untuk 

menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda-tanda beserta kaidah yang mengaturnya.   

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa semiotik atau semiologi adalah studi 

tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. Tanda pada dasarnya akan 

mengisyaratkan suatu makna yang dapat dipahami oleh manusia yang 

menggunakannya. Bagaimana manusia menangkap sebuah makna tergantung pada 

bagaimana manusia mengasosiasikan objek atau ide dengan tanda. Hal ini selaras 

dengan pendapat Charles Sander Pierce (dalam Sobur, 2004:15) bahwa semiotik 

sebagai “a relationship a many sign, an object, and a meaning…” suatu hubungan 

diantara tanda, objek, dan makna.   

2.4.2. Representasi dalam Semiotik  

Dalam kajian semiotik modern, istilah representasi menjadi suatu hal yang  

penting. Karena semiotik bekerja dengan menggunakan tanda (gambar, bunyi, dan  

lain-lain) untuk menggabungkan, menggambarkan, memotret, atau mereproduksi 

sesuatu yang dilihat, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu. 

Dengan kata lain, representasi juga merupakan sebuah proses bagaimana sebuah 
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referen mendapatkan bentuk tertentu dengan tanda-tanda. Representasi merupakan 

bentuk konkret (penanda) yang berasal dari konsep abstrak. Beberapa diantaranya 

dangkal atau tidak kontroversial. Akan tetapi, beberapa representasi merupakan hal 

yang sangat penting dalam kehidupan budaya dan politik. Karena representasi tidak 

terhindarkan untuk terlibat dalam proses seleksi sehingga beberapa tanda tertentu 

lebih istimewa daripada yang lain, ini terkait dengan bagaimana konsep tersebut 

direpresentasikan dalam media berita, film, atau bahkan dalam percakapan sehari-

hari.  

2.4.3. Model Semiotik oleh Roland Barthes 

Roland Barthes lahir pada tahun 1915 di Cherbourg, Prancis. Dalam (Susanto, 

2005:34), Barthes tidak hanya berbatas kepada semiotika saja, tetapi juga telah 

menerapkan berbagai macam pendekatan untuk mengkaji beragam fenomena. 

Dijelaskan ST Sunardi dengan mengutip ucapan Barthes: Semiotika tidak akan 

menggantikan penelitian apapun disini, tetapi sebaliknya, semiotika akan menjadi 

semacam kursi roda, kartu As, dalam pengetahuan kontemporer sebagaimana tanda 

merupakan kartu As dalam wacana (Barthes dalam Sunardi, 2005:34). 

Roland Barthes sendiri dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang 

getol mempraktikkan model linguistik dan semiology Saussurean. Pemikirannya 

merupakan serpihan gagasan yang begitu multidimensi dan mengundang berbagai 

interpretasi (Susanto, 2005:34)). 

 Perhatian Barthes terletak pada gagasannya tentang signifikasi dua tahap (two 

order of signification) beserta elemen mitosnya dijelaskan seperti yang terlihat pada 

gambar berikut: 
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Melalui gambar diatas Barthes, seperti yang dikutip Fiske, menjelaskan:  

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di 

dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai 

denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang 

digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau 

emosi dari pembaca serta nilai-nilai kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna 

yang subjektif atau paling tidak intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang 

merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan “memberi 

uang pelicin”. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda 

terhadap sebuah objek; sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya 

Fiske dalam (Sobur, 2009:128).  
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Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya adalah peran 

pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan 

keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes mengulas sistem pemaknaan tataran 

ke-dua, yang dibangun diatas system lain yang telah ada sebelumnya. 

 Sistem ke-dua ini disebut dengan konotatif, yang dibedakan dengan denotatif 

atau sistem pemaknaan tataran pertama. Barthes menciptakan peta tentang bagaimana 

tanda bekerja. 

Tabel 2.1 Peta Tanda Barthes 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

Denotative Sign (Tanda Denotasi) 

Connotative Signifier  

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified  

(Petanda Konotatif) 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

 

1. Signifier (Penanda) 2. Signified (Petanda) 

3. Denotatif Sign (tanda denotatif) 

4. Conotative Signifier 5. Conotative Signified 

(Penanda Konotatif) (Petanda konotatif) 

6. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 
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Dapat dilihat berdasar peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) 

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

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

konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua 

bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Masih menurut Barthes 

denotasi merupakan system signifikansi tingkat pertama, sementara konotasi 

merupakan tingkat kedua.  

Dalam hal ini, denotasi justru lebih diasosiakan dengan ketertutupan makna. 

Konotasi, bagi Barthes, 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. 

Pada signifikansi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

melalui mitos (myth). Disebutkan dalam (Danesi, 2011:167) kata mitos berasal dari 

bahasa Yunani mythos “kata”,”ujaran,”kisah tentang dewa-dewa”. Sebuah mitos 

adalah narasi yang karakter-karakter utamanya adalah para dewa, para pahlawan, dan 

mahluk mistis, plotnya berputar disekitar asal-muasal benda-benda atau di sekitar 

makna benda-benda. Mitos menciptakan suatu system pengetahuan metafisika untuk 

menjelaskan asal usul, tindakan, dan karakter manusia selain fenomena di dunia. 

 Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa 

aspek tentang realitas atau gejala alam. Semiotik Roland Barthes secara khusus 

tertuju kepada sejenis tuturan (speech) yang disebut mitos.  

Bahasa memerlukan sebuah keadaan atau kondisi tertentu untuk menjadi mitos, 

yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah tataran signifikasi yang 
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disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua. Pada tataran signifikasi lapis kedua 

inilah mitos bercokol, Barthes dalam (Budiman, 2003:63). 

Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, 

namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun olehsuatu rantai pemaknaan 

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

pemaknaan tataran ke-dua.  

Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. 

Imperialisme Inggris, misalnya, ditandai oleh beragam penanda, seperti teh (yang 

menjadi minuman wajib bangsa Inggris namun di negeri itu tak ada satupun pohon 

teh yang ditanam), bendera Union Jack yang lengan-lengannya menyebar ke delapan 

penjuru, bahasa Inggris yang kini telah menginternasional, dan lain-lain (Sobur, 

2009: 71).  

Artinya dari segi jumlah, petanda lebih miskin jumlahnya dari pada penanda, 

sehingga dalam praktiknya terjadilah pemunculan sebuah konsep  secara berulang-

ulang dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Mitologi mempelajari bentuk-bentuk 

tersebut karena pengulangan konsep terjadi dalam wujud berbagai bentuk tersebut. 

 Mitos jika dikaitkan dengan ideologi maka, seperti yang dikatakan Van Zoest, 

“ideologi dan mitologi dalam hidup kita sama dengan kode-kode dalam perbuatan 

semiotis dan komunikasi kita. Ideologi adalah sesuatu yang abstrak, sementara 

mitologi (kesatuan mitos-mitos yang koheren) menyajikan inkarnasi makna-makna 

yang mempunyai wadah dalam ideologi. “ideologi harus dapat diceritakan”, kata Van 

Zoest. Cerita itulah mitos. Mitos adalah uraian naratif atau penuturan tentang sesuatu 
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yang suci (sacred), yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa, di luar dan mengatasi 

pengalaman sehari hari. (Sobur, 2009:209) 

 Dari teori mitos terdapat perbedaan pendapat antara Barthes dan salah satu 

penganutnya Saussure yang lain yang bernama Levi-Strauss. Teori mitos dari Barthes 

dan Levi-Strauss memiliki banyak perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah mitos 

menurut Levi-Strauss mendasarkan argumennya pada struktur otak manusia. 

Sedangkan mitos menurut Barthes pada struktur masyarakat yang ada, Namun 

keduanya memiliki persamaan dimana kedua teori itu memandang mitos sebagai 

bahasa, sebagai sebuah cara untuk menyebarkan makna di masyarakat (Fiske, 

2012:217). 

Metode interpretasi pada gambar Ilustrasi dengan pendekatan Barthes pada 

akhirnya ditujukan untuk mencari pesan-pesan simbolik atau ideologis dari Gambar 

Ilustrasi itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, semiotik mengkaji tanda dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tanda.  

2.5. Kode Presentasional dan Reprensentasional dalam Transmisi Makna 

Kode-kode representasional digunakan untuk memproduksi teks, yang di 

dalam konteks ini dipahami sebagai pesan-pesan yang memiliki eksitensi independen 

yang berarti teks mewakili sesuatu yang terpisah dirinya dan pengirimnya. Sebuah 

teks dibentuk dari tanda-tanda ikonik maupun simbolik. Kode-kode presentasional 

bersifat menunjukkan secara jelas, yang dengan kata lain: kode-kode tersebut tidak 

dapat mewakili atau berarti sesuatu yang terpisah dari kode-kode itu sendiri dan 

situasi sosial yang diwakilinya pada saat itu (Fiske, 2012: 110). 
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Kode presentasional hanya terbatas pada komunikasi tatap muka atau 

komunikasi ketika komunikator hadir pada saat itu dan waktu itu juga. Kode 

presentasional memiliki dua fungsi (Fiske, 2012:111) yaitu: pertama, memberikan 

informasi mengenai komunikator atau situasi yang dialaminya pada saat itu sehingga 

pendengar bisa belajar berbagai hal yang terkait dengan pembicara seperti identitas, 

emosi, sikap, posisi sosial dan sebagainya.  

Fungsi Kedua ialah Manajemen interaksi, kode-kode presentasional 

digunakan untuk mengatur hubungan sesuai dengan keinginan atau menjadi tujuan 

oleh pengirim pesan (komunikator) dengan pihak lain yang diajak berkomunikasi. 

Dengan menggunakan bahasa tubuh, postur dan nada suara, dengan maksud 

mendominasi, menarik simpati atau menutup diri komunikator dengan maksud untuk 

mengakhiri sebuah pembicaraan dengan lawan atau berpindah untuk berbicara 

dengan lawan yang baru. Keinginan komunikator untuk mengakhiri pertemuan kode 

tersebut yang termasuk kategori bersifat indeks (menunjukkan secara jelas). 

Dua fungsi kode-kode presentasional juga dapat diterapkan pada 

representasional asalkan kode-kode presentasional dapat tampil atau muncul dalam 

pesan-pesan representasional, sebuah teks tertulis dapat memuat ‘nada suara’; sebuah 

foto atau gambar dapat menampilkan depresi atau kebahagiaan. Namun, para ahli 

psikologi sosial beranggapan bahwa adanya fungsi kode ke tiga yang hanya dapat 

dilakukan oleh representasional.  

Fungsi ini ialah menyampaikan informasi atau ide tentang sesuatu yang absen 

atau tidak hadir dalam teks atau pesan, dan melibatkan pembuatan pesan atau teks 

yang bebas atau independen dari komunikator dan atau situasi.  



29 
 

Bahasa verbal atau fotografi atau lukisan adalah contoh kode-kode 

representasional. Kode representasional merupakan kode yang bisa menjalankan 

fungsi referensial. Kode-kode presentasional paling efisien untuk fungsi-fungsi yang 

terkait dengan perilaku dan emosi (Fiske, 2012: 111). 

Tubuh manusia merupakan transmitter utama kode-kode presentasional 

Argyle (1972) dalam (Fiske, 2012:111) mendaftar sepuluh kode-kode presentasional 

dan menyarankan beberapa makna yang dapat mereka kirimkan atau gambarkan 

sebagai berikut: 

1. Kontak Tubuh 

Kita dapat menyampaikan pesan-pesan penting tentang relasi kepada 

orang yang kita sentuh pada waktu dan tempat tepat. Jarak (kedekatan) dan 

kode merupakan ragam dalam berbagai kebudayaan. Contohnya: orang   

Inggris   saling   menyentuh   satu sama lain lebih sering dibandingkan orang 

dari kebudayaan lain 

2. Orientasi 

Bagaimana posisi kita terhadap orang lain merupakan cara lain untuk 

mengirimkan pesan tentang relasi. Menghadapi langsung pada wajah 

seseorang dapat menunjukkan baik keakraban maupun agresif; posisi 90 

derajat pada orang lain menunjukkan sikap kooperatif dan sebagainya. 

3. Penampilan 

Argyle membedakan penampilan menjadi dua aspek, yaitu: pertama, 

aspek yang berada dibawah kontrol, seperti rambut, pakaian, kulit warna kulit 

dan perhiasan. Kedua, aspek yang kurang bisa terkontrol, seperti tinggi badan, 
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berat badan maupun umur. Semua kebudayaan, rambut sangat signifikan 

karena rambut merupakan bagian dari tubuh kita yang paling ‘fleksibel’. Kita 

bisa dengan mudah mengubah penampilan rambut. Penampilan digunakan 

untuk mengirimkan pesan tentang kepribadian, status sosial, dan konfomitas 

(kesesuaian atau keserasian). 

4. Postur 

Cara berdiri, duduk atau berselonjor bisa mengkomunikasikan secara 

terbatas namun memiliki makna. Postur seringkali terkait dengan sikap 

interpersonal. Sikap bersahabat, bermusuhan,  superioritas, ataupun 

inferioritas  dapat ditunjukkan lewat postur. Postur juga bisa menunjukkan 

kondisi emosi, seperti sikap tegang atau santai. 

5. Gesture atau Bahasa Tubuh 

Lengan dan tangan adalah transmiter utama dari gesture disamping 

gesture pada kaki dan gesture pada kepala. Semuanya terkoordinasi erat 

dengan pembicaraan dan pelengkap komunikasi verbal. Gestur dapat 

menunjukkan emosi umum  ataupun emosi tertentu. Gerakan yang sebentar-

sebentar dan  gerak naik turun yang empatis menunjukkan upaya  

mendominasi. Gestur sirkular menunjukkan hasrat untuk menjelaskan atau 

meraih simpati. Di samping gestur-gestur indeksikal, ada juga kode simbolik. 

Kode-kode simbolik  sering juga untuk menghina atau mencaci pada kultur 

atau subkultur, misalnya: tanda V. 
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6. Ekspresi Wajah 

Hal ini dibagi ke dalam sub-sub kode posisi alis, bentuk mata, bentuk 

mulut, dan lubang hidung. Kesemua itu dalam berbagai kombinasinya, 

menentukan ekspresi wajah dan memungkinkan untuk menulis sebuah “tata 

bahasa” dari kombinasi dan maknanya. 

7. Anggukan Kepala 

Hal ini banyak digunakan dalam manajemen interaksi, khususnya 

dalam mengambil giliran berbicara. Satu anggukan berarti mengizinkan orang 

lain berbicara, anggukan cepat menunjukkan keinginan untuk berbicara. 

8. Gerak dan Kontak Mata 

Kapan, seberapa sering dan berapa lama kita bertatap mata dengan 

orang lain merupakan hal yang penting untuk menyampaikan pesan tentang 

relasi, khususnya seberapa dominan persahabatan yang ingin terbangun. Hal 

itu menunjukkan seseorang adalah tantangan sederhana terhadap dominasi.  

Melakukan  kontak  mata sejak awal pada permulaan pernyataan verbal 

menunjukkan hasrat untuk mendominasi pendengar, membuat mereka 

memberi perhatian; kontak mata akhir atau setelah pernyataan verbal 

menunjukkan relasi yang lebih afiliatif, hasrat untuk memperoleh umpan balik 

atau untuk melihat  bagaimana pendengar bereaksi. 

9. Kedekatan Jarak atau Proximity 

Seberapa dekat kita mendekati seseorang dapat memberikan  pesan 

tentang relasi. Ini tampaknya merupakan ‘sifat distingtif’ yang membedakan 

secara signifikan jarak-jarak yang berlainan. Jarak dalam lingkaran 3 (tiga) 
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kaki adalah intim, lebih dari itu sampai 8 (delapan) kaki personal, lebih dari 8 

(delapan) kaki semi publik dan seterusnya. Jarak yang sebenarnya akan 

berbeda dari satu budaya ke budaya lain. Jarak personal dianggap tak aman 

bagi orang Arab. Jarak lebih dekat dari 18 (delapan belas) inchi bisa menjadi 

sangat memalukan bagi pendengar Inggris. Jarak kelas menengah cenderung 

sedikit lebih besar dibandingkan dengan kelas pekerja. 

10. Aspek nonverbal percakapan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu :  

a. Kode-kode prosodic yang mempengaruhi pemaknaan kata-kata yang 

digunakan. Nada suara dan penekanan menjadi kode utama disini. Contohnya, 

kalimat “Dia menjadi juara” dapat diartikan sebagai pernyataan, pertanyaan 

ataupun ekspresi ketidakpercayaan bergantung pada nada suara.  

b. Kode-kode paralinguistik yang mengkomunikasikan  informasi tentang 

pembicara, aksen, volume, irama, salah ucap dan kecepatan berbicara yang 

dapat menunjukkan  kondisi emosi, kepribadian, kelas, status sosial, cara 

memandang pendengar dan seterusnya dari pembicara. 

2.6  Jati Diri 

2.6.1 Pengertian Jati diri 

Masa anak –anak hingga remaja adalah masa dimana mereka melalui proses 

pencarian jati diri, kerap diartikan sebagai identitas diri, pada masa itu biasanya 

seorang dituntut untuk memiliki rasa percaya diri. Masa pencarian identitas adalah 

masalah yang sangat penting, dan dalam masa ini melibatkan peran dari banyak 

orang. 
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Secara singkat, arti jati diri adalah kamu yang sebenarnya. Ada beberapa 

pengertian secara luas, yaitu sebagai berikut : 

1.      Jati diri adalah kepribadian yang muncul pada diri seseorang secara 

alami dengan kronologi tertentu. 

2.      Jati diri adalah suatu proses penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai luhur 

yang terpancar dari hati nurani melalui mata hati. 

3.      Jati diri adalah suatu pengetahuan tentang siapa kita sebenarnya. 

4.      Jati diri adalah ciri-ciri atau gambaran seseorang yang dilihat dari jiwa dan daya 

gerak dari dalam. 

Menurut psikologi anak dan remaja dari Empati Development Center,    Dra. 

Roslina Verauli, MPsi, “Identitas diri sebetulnya cara bagaimana seseorang melihat 

dirinya, identitas diri juga dikenal dengan istilah konsep diri.” 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, jati diri adalah ekspresi 

batin mengenai tempat dan peran kita di dunia ini, guna menemukan arti kehidupan 

yang hakiki, sebagai tuntunan hidup dalam menemukan kebahagiaan sejati di hidup 

kita.( fridayanti, dahlia : 2012). 

2.6.2 Jati Diri Manusia 

Pengungkapan tentang rahasia manusia telah dicoba sejak dulu dan masih 

berlangsung hingga kini dan tetap akan berlajut dikemudian hari. Hal ini selalu 

berlangsung karena manusia berkeinginan untuk menyelesaikan salah satu tugas 

hakikinya dengan baik dan terhormat, yakni menjadi tuan untuk dirinya sendiri. 

Rahasia manusia membungkus jati diri manusia, dimana jati diri mencakup 

segala aspek kehidupan seorang manusia, seperti sifat, cirri, karakter, sikap, perilaku, 
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pola pembawaan, karir, perjodohan, interaksi dalam keluarga, status sosial 

kemasyarakatan dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam 

kehidupan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jati diri meliputi aspek-aspek lain 

yang telah dibawa sejak manusia dilahirkan. Jati diri adalah anugerah dan merupakan 

bentuk asli yang merupakan identitas dari seorang manusia (Tosin, 2002:13). 

Istilah yang sering dipakai “menemukan jati diri”. Dalam sebuah tulisan, 

Goenawan Mohamad melihat bahwa pilihan untuk menerjemahkan “ Identity” 

kedalam bahasa Indonesia  sebagai “ Jati diri” memberikan kesan tentang adanya 

sesuatu yang permanen. Sangat berharga untuk dirawat dan sedikit misterius 

(Wastika, Alias : 2006  ). 

Pencarian terhadap pengertian jati diri (identitas) melalui proses identifikasi 

menurut Erikson dapat dimulai dari permulaan hidup setiap individu. Perkembangan 

yang mengikuti alur kehidupan menghasilkan “ego” yang diidentifikasikan sebagai 

realitas sosial. Disini Erikson menekankan bahwa identitas merupakan proses yang 

terjadi secara bertahap pada inti individu. Jadi, setiap individu akan terus-menerus 

mengidentifikasi diri, mencari jati diri akan membentuk identitasnya. Abdillah 

menyebut identitas sebagai “Proses menjadi” dan “ Pencarian adalah proses” itu 

sendiri. Selain mencari, setiap individu akan menjaga, memelihara dan memperkaya 

identitasnya (Yusuf, 2005:19-20). 

Fungsi jati diri lebih teramati ketika seseorang mengalami kebingungan diri 

atau krisis (Proses mempertanyakan diri) mereka cenderung melakukan mekanisme 

pertahanan diri sendiri maupun lingkungan.  
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