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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa menurut Nurudin (2007:2) adalah studi ilmiah 

tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, pembaca atau 

pendengar atau penonton yang akan coba diraihnya, dan efeknya 

ditujukan pada mereka.   

 Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A Devito dalam 

Nurudin (2007:11-12) yakni, ” First, mass communication is 

communication addressed to masses, to an extremely large science. 

This does not means that the audience includes all people or everyone 

who reads or everyone who watches television; rather it means an 

audience that is large and generally rather poorly defined. Second, 

mass communication is communication mediated by audio and/or 

visual transmitter. Mass communication is perhaps most easily and 

most logically defined by its forms: television, radio, newspaper, 

magazines, films, books, and tapes”.  

 (Jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “Pertama, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca 

atau semua orang yang menonton televisi, sepertinya ini tidak berarti 

pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sulit untuk 
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didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

disalurkan oleh pemancar-pemancar audio dan atau visual. 

Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila 

didefinisikan menurut bentuknya seperti televisi, radio, surat kabar, 

majalah, film, buku dan pita) 

 Salah satu bentuk media komunikasi massa adalah film. Film 

adalah gambar dan suara yang didalamnya ada alur cerita atau pesan 

yang ingin disampaikan. Pesan dalam film mencakup simbol atau 

lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa peristiwa, 

fenomena, suara, gesture, dialog, dan sebagainya. Dengan gambar dan 

suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu yang singkat. Ketika 

menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan 

waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat 

mempengaruhi audiensnya.  

 Ketika film dilihat dari perspektif komunikasi massa, maka film 

juga masuk dalam kategori media massa. Karena film sudah memiliki 

karakteristik yang sama dengan karakteristik media massa. 

Karakteristik yang dimiliki media massa adalah sebagai berikut :  

a. Bersifat melembaga, artinya komunikasi dalam komunikasi massa 

bukan satu orang, melainkan banyak orang. Pihak yang mengelola 

media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, 

pengelolaan sampai pada penyajian informasi. 

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.  
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c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi waktu dan jarak, 

karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara serempak dimana 

informasi yang disampaikan dapat diterima oleh banyak orang 

pada saat yang sama.  

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, artinya peralatan yang 

dimaksud misalnya menggunakan media elektronik. 

e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja 

dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, tempat tinggal maupun status perkawinan (Winarni, 

2003:10). 

 Kata massa mengandung arti kumpulan orang banyak, tetapi 

mereka tidak harus berkumpul di tempat yang sama, mereka yang 

tersebar diberbagai lokasi dalam waktu yang sama atau hampir 

bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. 

Massa ini meliputi semua lapisan masyarakat dalam berbagai tingkat 

umur, pendidikan, keyakinan dan status sosial.  

 Film merupakan bentuk karya audio visual yang berbentuk cerita, 

dimana gambar dan suara menjadi unsur utamanya. Film memiliki 

bahasa teknis dalam penyebutan unsur-unsur yang ada didalamnya, 

seperti Scene adalah serangkaian shot dalam satu ruang dan waktu yang 

sama. Shot adalah potongan gambar atau adegan. Dan Sequence adalah 

kumpulan Shot yang saling berhubungan dan berurutan, yang 

dikembangkan dengan memberikan subyek didalamnya.  
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1.1 Film 

 Menurut UU No. 23 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 

menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan 

pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan 

kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan. (Teguh Trianton, 2013:1). 

Dalam Kamus Komunikasi halaman 134, disebutkan; film 

adalah media yang bersifat visual atau audio visual untuk 

menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul 

disuatu tempat. 

Sebagai media massa, film merupakan bagian dari respons 

terhadap penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja, dan sebuah 

jawaban atas tuntutan untuk cara menghabiskan waktu luang keluarga 

yang sifatnya terjangkau dan (biasanya) terhormat. (Denis Mcquail, 

2011:35). Film sebagai institusi sosial memiliki kepribadian, 

mengusung karakter tertentu dengan visi dan misi yang akan 

menentukan kualitas. Meski berupa tontonan, film memiliki pengaruh 

yang besar. Seperti fungsi hiburan, informasi dan persuasi. 

 Film secara umum mempunyai dua unsur pembentuk yaitu 

unsur naratif dan unsur sinematik (Pratista, 2008:1-2). Unsur naratif 

disini yang dipakai adalah tokoh (character) dalam sebuah film. Tokoh 

merupakan elemen penting dalam sebuah penceritaan yang 

mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu 

mampu menjalin sebuah cerita.  
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 Pengkarakteran tokoh memegang peranan penting dalam 

jalannya sebuah cerita sehingga kehadiran tokoh mampu memberi 

warna serta dapat mendramatisir suatu adegan. Suban (2009:68) 

menggolongkan tokoh menjadi tiga, diantaranya ialah : 

a. Tokoh utama 

 Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian 

serta mempengaruhi jalan cerita. Karakter utama dapat berupa 

tokoh protagonis maupun antagonis. Tokoh utama dalam film ini 

adalah Belle, Beast dan Gaston. 

b. Tokoh pendukung 

 Tokoh pendukung adalah tokoh yang menciptakan situasi 

dan memberikan stimulus kemunculan konflik untuk tokoh utama. 

Selain itu, tokoh pendukung dapat memainkan perasaan yang 

membantu tokoh utama. 

 Dalam film Beauty And The Beast tokoh LeFou merupakan 

karakter baru yang memiliki sisi lembut atau feminin dalam 

dirinya. Dan dia berperan sebagai sahabat Gaston. Walaupun hanya 

sebagai tokoh pendukung, porsi kemunculannya mendapatkan 

kesempatan lebih besar dalam film ini.  

c. Tokoh figuran 

 Tokoh figuran adalah karakter untuk mengisi dan 

melengkapi sebuah setting adegan. Tokoh hiburan berfungsi untuk 

memperkuat adegan maupun latar, memberi variasi alur dalam 

narasi dan memberi informasi.  
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 Sedangkan unsur sinematik adalah semua aspek teknis dalam 

produksi sebuah film. Unsur sinematik inilah yang membuat cerita 

menjadi sebuah karya audio visual berupa film. Dalam unsur sinematik 

ada beberapa elemen, seperti Miss-en-scene. Miss-en-scene adalah 

segala hal yang berada di depan kamera. Miss-en-scene memiliki empat 

elemen pokok yakni, setting atau latar, tata cahaya, kostum, make up, 

serta akting dan pergerakan pemain.  

 Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya 

serta hubungan kamera dengan obyek yang diambil. Editing adalah 

transisi sebuah gambar (shot) ke gambar lainnya. Sedangkan suara 

adalah segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera 

pendengaran. Seluruh unsur sinematik tersebut saling terkait, mengisi, 

serta berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk unsur 

sinematik secara keseluruhan. 

1.2 Jenis-Jenis Film 

 Menurut M. Bayu Widagdo (2004:26), jenis-jenis film dibagi 

menjadi 4, antara lain : 

a. Action – Laga 

 Film dengan tema ini lebih mengutamakan tentang 

perjuangan hidup yang dibumbui dengan keahlian setiap tokoh 

untuk bertahan dalam pertarungan hingga akhir cerita. 

b. Comedy – Humor 

 Film ini mengandalkan kelucuan sebagai daya tarik utama. 

Film komedi termasuk yang paling sulit dalam hal penyajian 
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cerita, karena apabila kurang waspada maka komedi yang 

disuguhkan akan terjebak slapstick, atau terkesan memaksa 

penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 

c. Roman – Drama 

 Film dengan jenis ini merupakan jenis film yang populer di 

masyarakat. Film roman menawarkan faktor perasaan dalam 

kehidupan nyata, yang mengarah pada simpati dan empati 

penonton terhadap apa yang diceritakan atau jalan cerita. Kunci 

utama dalam film ini adalah tema-tema klasik dalam permasalahan 

hidup yang tidak pernah puas terjawab. Film-film drama 

umumnya membidik kalangan tertentu seperti keluarga, remaja 

dan anak-anak.  

 Film Beauty And The Beast termasuk dalam jenis roman-

drama. Karena inti ceritanya tentang perasaan cinta antara 2 orang 

yaitu Belle and Beast. Film dengan jenis ini mempunyai jalan 

cerita dengan alur yang mudah ditebak, yaitu happy ending. Hal 

tersebut dibuktikan oleh kedua tokoh utamanya seperti Belle dan 

Beast yang akhirnya jatuh cinta dan menjadi pasangan yang 

bahagia. Rating film ini adalah PG (Pariental Guide) yang berarti 

saat menyaksikan atau menonton film Beauty And The Beast 

disarankan untuk didampingi oleh orang tua. Karena ada beberapa 

adegan intim yang seharusnya tidak ditonton oleh anak, seperti 

adegan berciuman antara Belle dan Beast.  
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d. Mistery – Horor 

 Jenis film ini memiliki bahasan yang sempit dan berkisar 

pada hal yang itu-itu saja (monoton), tetapi justru jenis film seperti 

ini yang membuat penonton lebih antusias. Hal ini disebabkan 

karena keingintahuan manusia yang sangat besar terhadap dunia 

lain tersebut. 

 Dan juga ada banyak jenis-jenis film yang populer,  

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Film Kartun 

 Film dengan jenis ini termasuk dalam film yang memiliki 

ciri dan bentuk khusus. Film secara umum merupakan 

serangkaian gambar yang diambil dari obyek yang bergerak. 

Gambar tersebut kemudian diproyeksikan ke sebuah layar dan 

memutarnya dalam kecepatan tertentu sehingga menghasilkan 

gambar hidup. Film kartun dalam sinematografi adalah film 

yang pada awalnya dibuat dari tangan dan berupa ilustrasi 

dimana semua gambarnya saling berkesinambungan. 

2. Film Fantasi 

 Jenis film ini adalah jenis film yang penuh dengan 

imajinasi. Film fantasi lebih mengedepankan setting atau latar 

belakang serta karakter tokoh unik, yang tidak ada di dunia 

nyata. Setting waktu film fantasi biasanya masa lampau atau 

masa depan. 
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3. Film Musikal 

 Film musikal merupakan bentuk film berbeda dari yang lain 

karena banyak unsur-unsur seni yang dikombinasikan. Selain 

seni peran juga terdapat seni tarik suara, seni musik, seni tata 

gerak (koreografi) yang tentunya tidak mudah bagi seorang 

pemain untuk dikuasai sekaligus. Cerita film-film musikal 

umumnya berkisah ringan seperti percintaan, kesuksesan, serta 

popularitas.  

 Film Beauty And The Beast ini termasuk dalam jenis 

fantasi musikal. Karena filmnya dibuat dengan imajinasi oleh 

sutradara dengan menggunakan karakter-karakter yang tidak 

ada di dunia nyata. Serta lagu-lagu dan tarian dalam film ini 

mendominasi sepanjang film dan menyatu dengan cerita. 

Bahkan porsi adegan dan dialog sambil bernyanyi ini 

mencapai 60% dari keseluruhan film.  

1.3 Bahasa Film 

1.3.1 Visual  

   Visual adalah pengungkapan ide atau gagasan yang 

telah dituangkan melalui rangkaian kata-kata menjadi bentuk 

gambar atau dengan kata lain merubah yang bersifat auditif 

menjadi bahan yang bersifat visual. Visual sendiri mempunyai 

unsur yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu : 
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a. Set/tempat 

 Berisi konsep design tata ruang sebagai pendukung tempat 

pengambilan gambar adegan. Hal ini sangat penting dalam film 

karena dalam skenario, set digambarkan untuk melukiskan 

suatu ide atau gagasan untuk menunjang cerita agar mengenai 

dramatisasinya. 

b. Properti 

 Banyak sekali properti yang harus diperhatikan dalam film. 

Kadang hal ini disepelekan tapi akibatnya sangat fatal. 

Penempatan-penempatan suatu barang adalah sebagian dari 

simbol pada gambar. 

c. Aktor Film 

 Aktor dalam film adalah bagian yang menarik untuk 

diteliti, karena pengkarakteran dalam tokoh adalah salah satu 

penghayatan dalam film guna mendongkrak emosi audience. 

Aktor film yang dimaksud adalah pemeran pria dalam film.  

d. Cahaya 

 Penggunaan cahaya dalam film dapat membuat suasana 

dalam set menjadi hidup sehingga orang dapat menggambarkan 

situasi-situasi yang dramatik. 

e. Penggunaan Warna 

 Dapat digunakan untuk mencerminkan sesuatu arti yang 

tersirat yang ingin dikomunikasikan. 
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1.3.2 Angle (Bahasa Kamera) 

 Angle dibedakan menurut karakteristik gambar yang 

dihasilkan, yaitu: 

a. Straight Angle 

Sudut pengambilan normal, ketinggian kamera adalah 

disesuaikan dengan level mata manusia berdiri. Posisi angle ini 

adalah posisi yang sering digunakan karena kamera dianggap 

sebagai wakil penonton saja (objektif kamera) serta 

menonjolkan visualisasi yang wajar. 

b. Low Angle 

Sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga 

mengesankan objek jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki 

kesan dramatis yaitu nilai agung, berwibawa, kuat, dominan. 

c. High Angle 

Posisi kamera lebih tinggi di atas mata, sehingga kamera harus 

menunduk untuk mengambil obyeknya. Sudut pengambilan 

dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat kecil. 

Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai “kerdil”. 

d. Frog Eye 

Pengambilan gambar sejajar dengan objek atau bisa saja lebih 

rendah. Pada sudut ini ingin memberikan kesan bahwa objek 

sangat agung, wibawa dan berkuasa. 
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e. Eye Level 

Pengambilan gambar sejajar dengan objek dan sudut pandang 

ini tidak memberikan kesan dramatik. 

f. Bird Eye  

Pengambilan gambar diatas ketinggian. Memberikan kesan 

lingkungan yang sedemikian luas dan benda-benda yang lain 

tampak kecil, lemah dan berserakan. 

1.3.3 Teknik Pengambilan Gambar 

a.  Big Close Up  

Yaitu pengambilan gambar dari batas kepala hingga dagu. 

Teknik ini biasanya digunakan untuk menangkap sebuah 

ekspresi. 

b. Close Up 

Yaitu pengambilan gambar dari jarak dekat sehingga kelihatan 

dengan jelas. 

c. Medium Close Up 

Merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian 

dada sampai kepala. Hal ini digunakan untuk mempertegas 

objek. 

d. Medium Shot 

Adalah pengambilan gambar dengan jarak sedang. Hampir 

sama dengan Medium Close Up. Apabila objeknya orang maka 

cara pengambilannya dari dada sampai kepala. 
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e. Long Shot 

Yaitu pengambilan gambar secara keseluruhan. Teknik ini 

biasanya diambil melalui jarak jauh. 

f. Medium Long Shot  

Yaitu pengambilan gambar yang menampilkan keseluruhan 

objek secara utuh. 

1.3.4 Audio  

 Audio adalah unsur yang penting dalam film, karena 

dengan suara penonton dapat terbawa emosinya dengan sempurna. 

Namun di satu sisi suara juga bisa tidak diperlukan pada suatu film 

apabila itu sudah tuntutan skenario. Audio digolongkan menjadi 

tiga bagian, yaitu : 

a. Dialog 

Dialog adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih, 

yang isinya berupa kalimat yang diciptakan oleh penulis 

skenario. Dialog harus mewakili peran, karakter, dan perasaan 

tokoh dalam cerita.  

b. Sound Effect 

Sound Effect merupakan efek suara yang digunakan untuk 

mempertegas kejadian atau membantu menyampaikan 

informasi atau kejadian. Suara atau bunyian yang dihasilkan di 

luar suara manusia dan ilustrasi musik. Misalnya, suara telfon 

berdering, suara alat dapur berjatuhan, dsb. 
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c. Lagu 

Lagu tema beserta liriknya juga mampu membentuk karakter 

serta mood adegan dalam film. Seperti sedih, bahagia, 

mencekam dan sebagainya. Film-film dari Disney merupakan 

contoh sederhana bagaimana penggunaan musik, lagu, serta 

lirik dapat mempengaruhi mood tiap adegannya. Misalnya, saat 

adegan berdansa di aula antara Belle dan Beast. Mereka berdua 

sangat gembira ketika berdansa.  

1.3.5 Pencahayaan (Lighting) 

Pencahayaan merupakan hal yang cukup penting dalam membaca 

visualisasi simbol yang dituangkan dalam dimensi film. Teknik 

pencahayaan tersebut diantaranya adalah : 

a. Key Light 

Adalah pencahayaan utama yang diarahkan pada objek dan 

bersifat dominan.  

b. Fill Light 

Adalah cahaya yang berfungsi mengisi. Key light yang 

mengenai salah satu sisi menimbulkan bayangan di sisi lain. 

Fill Light berfungsi meratakan intensitas cahaya pada ruangan. 

c. Back Light 

Back Light berasal dari belakang obyek, dan biasanya 

digunakan sebagai pembentuk gambar artistik dan memperkuat 

kesan (siluet, angker, misterius,dll). 
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1.4 Makna Isyarat Tanda dan Simbol Sebagai Sebuah Representasi 

 Menurut kamus besar bahasa indonesia, representasi adalah 

perbuatan mewakili; keadaan diwakili; apa yang mewakili. 

Representasi berasal dari kata presentasi yang berarti menjelaskan atau 

memaparkan suatu hal secara terperinci. Dari definisi ini dapat 

dijelaskan bahwa representasi adalah menjelaskan kembali suatu hal 

yang tersembunyi untuk membangun persepsi yang terkandung dalam 

film.  

 Representasi adalah konsep yang mempunyai beberapa 

pengertian. Representasi merupakan suatu cara untuk pemaknaan suatu 

tanda. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial 

pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia, seperti dialog, 

tulisan, video, film, fotografi, dsb. 

 Marcel Danesi mendefinisikan representasi sebagai penggunaan 

tanda (gambar, bunyi, dan lain-lain) untuk menghubungkan, 

menggambarkan, memotret, atau mereproduksi sesuatu yang dilihat, 

diindera, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu 

(Danesi, 2011:20). 

 Menurut Stuart Hall, ada dua proses representasi. Pertama, 

representasi mental. Yaitu konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada di kepala 

kita masing-masing (peta konseptual). Representasi mental ini masih 

berbentuk sesuatu yang abstrak. Kedua, yaitu bahasa. Bahasa berperan 

penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada 

dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam ‘bahasa’ yang lazim, 
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supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang 

sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. 

 Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (Mulyana, 2000:155) 

mendefinisikan bahwa simbol sebagai sesuatu yang digunakan untuk 

dipandang sebagai wakil sesuatu lainnya, yaitu semacam tanda, 

lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan sesuatu 

hal atau mengandung makna tertentu. Sebuah simbol atau kumpulan 

simbol-simbol bekerja dengan menghubungkan sebuah konsep, ide 

umum, pola atau bentuk (Littlejohn, 2009:154).  

 Simbol mewakili sumber acuannya dalam cara yang 

konvensional. Kata-kata pada umumnya merupakan simbol. Tetapi 

penanda manapun (sebuah objek, suara, sosok dan seterusnya) dapat 

bersifat simbolik. Misalnya bentuk salib dapat mewakili konsep 

“agama kristen”; tanda berbentuk V yang tercipta dari jari telunjuk dan 

tengah dapat mewakili “perdamaian”; putih dapat mewakili 

“kebersihan”, “kesucian”, “kepolosan”, dan gelap mewakili “kotor”, 

“ternoda”, “tercela”, dan daftar ini dapat terus berlanjut. Makna-makna 

dari simbol ini dibangun melalui kesepakatan sosial atau melalui 

saluran berupa tradisi historis (Danesi, 2011:38). 

 Proses pertama dalam representasi memungkinkan kita untuk 

memaknai dunia dengan mengkonstruksi realita dengan sistem ‘peta 

konseptual’ kita. Dalam proses kedua, kita mengkonstruksi realita 

antara ‘peta konseptual’ dan bahasa atau simbol yang berfungsi 

merepresentasikan konsep-konsep kita tentang ‘sesuatu’. Relasi antara 
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‘sesuatu’, ‘peta konseptual’ dan ‘bahasa atau simbol’ adalah kunci 

utama dalam produksi makna lewat bahasa. Ketiga elemen inilah yang 

kita sebut sebagai representasi. 

 Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah dan selalu ada pemaknaan baru 

didalamnya. Representasi berubah-ubah akibat makna yang juga 

berubah-ubah. Setiap waktu terjadi proses negoisasi dalam pemaknaan. 

Jadi representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi 

merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan 

kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu 

manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. Melalui 

representasi inilah makna diproduksi dan dikonstruksi. Hal ini menjadi 

praktik proses penandaan yang membuat suatu hal bermakna sesuatu. 

1.5 Kajian Tentang Gay  

1.5.1 Pengertian Gay 

 Gay adalah bentuk ketertarikan seksual dengan sesama 

jenis. Yaitu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Gay 

dalam budaya Barat merupakan salah satu orientasi seksual 

pilihan. Orientasi seksual adalah perasaan ketertarikan pada 

fisik, bergairah, emosional, romantis, serta perhatian pada 

orang lain. Terdapat tiga jenis orientasi seksual yaitu 

heteroseksual, biseksual dan homoseksual.  

 Homoseksual atau biasa disebut dengan orang homoseks 

merupakan orang-orang yang memiliki ketertarikan secara 
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emosional dengan jenis kelamin yang sama (Oetomo, 

2001:06). Yang dimaksud emosional adalah ketertarikan yang 

menggunakan perasaan atau perhatian seperti rasa suka 

terhadap sesama laki-laki, perasaan ingin mencium, dan 

sebagainya.  

 Kemudian terdapat beberapa kriteria seseorang disebut 

homoseksual terutama gay (Pradana, 2017:17) yaitu : 

a. Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki 

kesamaan gender dengannya. 

b. Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang 

mempunyai kesamaan gender dengan dirinya. 

c. Mengidentifikasi diri sebagai gay. 

 Jumlah pria yang homoseksual sendiri diperkirakan 3-4 

kali lebih banyak daripada jumlah wanita homoseksual. 

Menurut Kartono (1989) ekspresi homoseksual ada tiga, yaitu: 

a) Aktif, bertindak sebagai pria yang agresif 

b) Pasif, bertingkah laku dan berperan pasif-feminin seperti 

wanita. 

c) Bergantian peran, kadang-kadang memerankan fungsi 

wanita, kadang-kadang jadi laki-laki.  

 Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual, 

diantaranya adalah : 

1) Faktor herediter atau faktor genetik berupa 

ketidakimbangan hormon-hormon seks. 
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2) Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan 

bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. 

3) Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena 

ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang 

menggairahkan pada masa remaja. 

1.5.2 Simbol – Simbol Gay 

1. Bendera Pelangi 

 Bendera Pelangi pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 

oleh Gilbert Baker asal San Fransisco. Bendera ini merupakan 

lambang kaum LGBT (Gay Lesbian Biseksual Transeksual).  

Awalnya bendera ini muncul dengan delapan warna. Setiap 

warna memiliki maknanya masing-masing, diantaranya yaitu :  

1. Pink   : seksualitas 

2. Merah  : kehidupan 

3. Oranye  : penyembuhan 

4. Kuning : sinar matahari  

5. Hijau  : alam  

6. Turquoise : keajaiban 

7. Biru   : harmoni 

8. Ungu  : semangat 

 

 Perbedaan warna dalam satu bendera diartikan sebagai 

perbedaan yang dapat menyatu. Warna-warnanya 

mencerminkan keragaman dalam komunitas LGBT. Bendera 
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ini diciptakan di California dan kini digunakan di seluruh 

penjuru dunia. Bendera pelangi ini mayoritas dipakai dalam 

acara bertema gay seperti parade. Akan tetapi tak jarang 

bendera ini juga dipakai oleh kaum heteroseks (baik dalam 

bentuk bendera maupun stiker) sebagai bentuk dukungan 

moral atau keberpihakannya pada kaum LGBT maupun gay.  

 Namun untuk saat ini bendera pelangi hanya mempunyai 

enam garis yang mewakili enam warna pelangi sebagai simbol 

kebanggaan masyarakat gay. Ke-enam warna tersebut terdiri 

dari warna merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu. Warna 

ungu mempunyai makna tersendiri pada kaum gay sebab 

warna ini merupakan warna kebanggan perjuangan para kaum 

homoseksual atau gay. 

  

Gambar 2.1 Bendera Pelangi  

 

2. Pink Triangle 

 Pink Triangle sudah sejak lama digunakan sebagai simbol 

homoseksual. Simbol ini dipopulerkan oleh Nazi pada zaman 

perang dunia ke-dua. Lambang ini digunakan oleh orang 

Yahudi yang diduga atau terbukti menjadi gay. Meskipun 

homoseksual hanyalah satu dari sekian banyak kelompok yang 

ditargetkan untuk dimusnahkan oleh rezim Nazi, sayangnya 
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kelompok inilah  yang ingin disingkirkan dalam sejarah. Setiap 

tahanan di barak konsentrasi mengenakan segitiga terbalik 

berwarna untuk menunjuk alasan penahanan mereka. Segitiga 

hijau menandai pemakainya sebagai penjahat biasa. Segitiga 

merah melambangkan seorang tahanan politik. Dan segitiga 

merah muda (pink triangle) untuk kaum homoseksual terutama 

kaum gay.  

 Pada tahun 1970-an, kelompok pembebasan gay 

membangkitkan pink triangle sebagai simbol populer gerakan 

hak-hak gay. Pink triangle ini menjadi atribut atau tanda yang 

dikesnakan (dalam bentuk pin atau peniti, bordiran, dan lain-

lain) oleh kaum gay untuk mengenali satu dengan yang lainnya 

atau sebagai bentuk kebanggan dan solidaritas.  

 

Gambar 2.2 Simbol Pink Triangle  

 

 Terlepas dari kedua simbol di atas, sebenarnya masih 

banyak simbol-simbol yang digunakan oleh kaum gay. Seperti 

huruf Lambda (λ) sebagai simbol kaum gay dan lesbian. 

Lambda pertama kali dipilih sebagai simbol gay pada tahun 

1970 oleh New York Gay Activists Alliance. Kemudian pada 

tahun 1974, Lambda diadopsi oleh Kongres Hak Asasi Gay 

Internasional yang diselenggarakan di Edinburgh, Skotlandia 



 

28 
 

sebagai simbol bagi mereka yaitu kaum gay dan lesbian.  Juga 

ada simbol pria ganda (double men’s). Simbol ini berbentuk 

simbol gender pria yang bertumpuk menjadi dua (  ). Simbol 

ini berasal dari simbol astrologi Mars. Mars adalah dewa 

perang Yunani dan pelindung para pejuang. Simbol pria ganda 

bermakna sebagai simbol yang mewakili pria yang mencintai 

pria.  

1.5.3 Pesan Verbal 

 Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang diucapkan 

manusia lewat pernyataan lisan yang menggunakan satu kata atau 

lebih. Dalam hal ini bahasa juga termasuk dalam sistem kode 

verbal (Mulyana, 2010:260). Bahasa dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat simbol, dengan aturan atau tujuan untuk 

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan 

dipahami suatu komunitas. Bahasa verbal adalah sarana utama 

untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa 

verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai 

aspek realitas individual kita. 

  Menurut Larry L. Barker dalam Mulyana (2010:266) 

bahasa memiliki tiga fungsi diantaranya yaitu : 

1. Penamaan (Naming atau Labeling) 

 Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha 

mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan 

menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi 
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2. Fungsi Interaksi 

 Fungsi ini menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang 

dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan 

kebingungan 

3. Fungsi Transmisi Informasi 

 Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang 

lain. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi informasi 

yang lintas-waktu, dengan menghubungkan masa lalu, masa 

kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya 

dan tradisi kita 

1.5.4 Pesan Non Verbal  

 Pesan non verbal adalah pesan-pesan dengan bentuk lain di 

luar kata-kata atau ucapan. simbol-simbol tersebut dapat berupa 

simbol gerakan tangan maupun bagian tubuh lainnya, perilaku, 

maupun hal-hal lain yang mungkin sering tidak disadari berupa 

penggunaan benda-benda tertentu.  

 Pesan non verbal sebenarnya cukup efektif digunakan, 

karena seseorang cukup memberikan simbol non verbal tertentu 

tanpa harus menjelaskan maksudnya secara panjang lebar. Tentu 

saja sebuah simbol non verbal akan efektif apabila pihak-pihak 

yang saling berkomunikasi telah menyepakati suatu makna yang 

sama atas simbol tersebut. Suatu simbol non verbal bisa saja 

menimbulkan kesalahpahaman ketika antar pihak yang 

berkomunikasi memaknai simbol-simbol tersebut secara berbeda.   



 

30 
 

 Jurgen Resch dalam Mulyana (2010) mengklasifikasikan 

isyarat nonverbal menjadi tiga bagian. Pertama, bahasa tanda (sign 

language) yang digunakan oleh para tuna rungu. Kedua, bahasa 

tindakan (action language) yaitu semua gerakan tubuh yang tidak 

digunakan secara ekslusif untuk memberikan sinyal. Ketiga, 

bahasa objek (object language) yaitu pertunjukan benda, pakaian, 

dan lambang nonverbal yang bersifat publik lainnya seperti ukuran 

ruangan, bendera, gambar (lukisan), musik dan sebagainya baik 

sengaja maupun tidak disengaja.  

 Kemudian Larry A. Samovar dan Richard E. Porter dalam 

Mulyana (2010:352-353) membagi pesan-pesan nonverbal sebagai 

berikut :  

a. Bahasa Tubuh (Kinesik) 

 Setiap anggota tubuh seperti wajah (termasuk senyuman 

dan pandangan mata), tangan, kepala, kaki dan bahkan tubuh 

secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat simbolik.  

b. Ekspresi Wajah dan Tatapan Mata 

 Ekspresi wajah merupakan perilaku nonverbal utama yang 

mengekspresikan keadaan emosional seseorang. Seperti ekpresi 

kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, keterkejutan, kemarahan, 

kejijikan, dan minat. Minat seseorang dapat diketahui 

berdasarkan pembesaran manik mata (pupil dilation). 

 Semakin besar minat atau rasa suka seseorang pada suatu 

objek, semakin besarlah manik matanya. Hess menemukan 
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bahwa manik mata pria homoseksual melebar ketika mereka 

melihat gambar pria daripada ketika mereka melihat gambar 

wanita. (Deddy Mulyana, 2010:378) 

c. Sentuhan 

 Sentuhan menggunakan isyarat-isyarat seperti bersalaman, 

menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung 

maupun dada, mengelus, pukulan, dan lain-lain. Masing-

masing bentuk komunikasi ini menyampaikan tentang tujuan 

atau perasaan dari sang penyentuh.  

d. Parabahasa 

 Parabahasa atau vokalika (vocalics) merujuk pada aspek-

aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Misalnya 

kecepatan berbicara, nada (tinggi atau rendah), intensitas 

(volume) suara, suara serak, suara terputus-putus, suitan, 

siulan, tawa, erangan, desahan, dan sebagainya.  

e. Penampilan Fisik 

 Cara berpakaian, nilai-nilai agama, kebiasaan, tuntutan 

lingkungan (tertulis maupun tidak tertulis), nilai kenyamanan, 

dan tujuan pencitraan, semua itu mempengaruhi cara kita untuk 

berpenampilan.  

f. Bau 

 Bau juga termasuk dalam kode nonverbal. Tidak hanya 

digunakan seperti bau-bauan yang menyenangkan (seperti: 



 

32 
 

deodoran, parfum, dll), bau juga bisa digunakan sebagai alat 

penunjuk arah. 

g. Konsep Waktu 

 Waktu menentukan hubungan antar manusia. Pola hidup 

manusia dalam waktu dipengaruhi oleh budayanya. Waktu 

berhubungan erat dengan perasaan hati dan perasaan manusia. 

Kronemika adalah studi dan interpretasi atas waktu sebagai 

pesan. Edwart T. Hall membedakan konsep waktu menjadi dua 

bagian, yaitu : 

1. Waktu Monokromik (M) 

Penganut waktu M cenderung lebih menghargai waktu, 

tepat waktu dan menepati jadwal secara ketat menggunakan 

satu segmen waktu untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Waktu Polikronik (P) 

Sedangkan penganut waktu P cenderung lebih santai dan 

dapat menjadwalkan waktu untuk beberapa tujuan 

sekaligus. 

h. Warna  

 Warna dalam hal ini adalah memberi arti pada objek. 

Seperti warna pink memberikan kesan feminin. Dan warna 

ungu yang memiliki arti semangat. Warna ungu ini merupakan 

warna kebangaan dari kaum homoseksual atau gay.   
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i. Artefak 

 Artefak adalah benda apa saja yang dihasilkan oleh 

kecerdasan manusia. Artefak selain dimaksudkan untuk 

kepentingan estetika juga menunjukkan suatu identitas dari 

seseorang atau suatu komunitas.  

2.7 Semiotika  

 Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani “Semion” 

yang berarti “Tanda”. Tanda ini diartikan sebagai sesuatu yang dapat 

mewakili sesuatu yang lain. Misalnya, asap bertanda adanya atau 

munculnya api. Sedangkan secara terminologis semiotik merupakan 

ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa 

maupun seluruh kebudayaan sebagai tanda (Machmud, 2016:202). 

 Preminger dalam Sobur (2006:96) mengatakan bahwa Semiotik 

adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena 

sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik 

itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. 

 Semiotika sering disalahartikan dengan ilmu komunikasi. 

Walaupun kedua bidang berbagi wilayah metodologis dan teori yang 

sama, ilmu komunikasi lebih memfokuskan diri pada studi teknis 

mengenai cara pesan ditransmisi (secara vokal, elektrik, dan lainnya) 

dan pada hukum-hukum matematis dan psikologis yang mengatur 

transmisi, resepsi, dan pemrosesan informasi. Semiotika lebih 
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memperhatikan makna pesan dan cara pesan disampaikan melalui 

tanda-tanda (Danesi, 2011:13).   

 Dalam studi semiotik kita harus membedakan antara simbol dan 

simptom berdasarkan ciri dasarnya. Simbol adalah tanda sosial 

sedangkan simptom merupakan tanda alam. Sebagai bagian dari ilmu 

sosial, semiotik lebih banyak menfokuskan kajiannya pada simbol. 

Metode analisi semiotik sendiri dapat dikarakterisasikan sebagai 

metode penelitian makna simbolik pesan-pesan (Krippendorf dalam 

Sobur, 2006:121).  

 Dengan mengamati tanda-tanda (signs) yang terdapat dalam 

sebuah teks (pesan) kita dapat mengetahui ekspresi emosi dan kognisi si 

pembuat pesan itu, baik secara denotatif, konotatif, bahkan mitologis 

(Sobur, 2006:122). Entah pesan yang dibuat itu mengandung unsur 

infomatif maupun persuasif terhadap ide atau ideologi tertentu. Tanda-

tanda yang memiliki makna tertentu dapat dilihat menggunakan ilmu 

semiotik, karena tanda-tanda adalah salah satu wujud komunikasi yang 

memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.  

 Di dalam semiotik terdapat beberapa aliran, salah satunya adalah 

aliran semiotik konotasi yang dipelopori oleh Roland Barthes (Sobur, 

2006:102). Para ahli semiotik aliran konotasi pada waktu 

mengidentifikasi tanda tidak berpegang pada makna primer (denotasi), 

tetapi mereka berusaha mendapatkannya melalui makna konotasi. 

Konotasi, bagi Barthes identik dengan mitos yang didalamnya terdapat 

sebuah ideologi.  Pada dasarnya semiotika berfungsi untuk merasakan 
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hal yang aneh atau tidak wajar, ketika kita membaca narasi atau teks 

tertentu. 

2.8 Model  dan Teori Semiotik Roland Barthes   

 Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Roland 

Barthes membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis makna 

dari tanda-tanda. Dalam pemikiran Barthes penggunaan semiotika ini 

digunakan untuk membongkar struktur makna yang tersembunyi dalam 

tontonan, pertunjukan sehari-sehari dan konsep-konsep umum (Danesi, 

2011:12). Fokus perhatian Barthes lebih tertuju pada gagasan tentang 

signifikansi dua tahap (two order of signification).  Seperti pada tabel 

berikut ini : 

Gambar 2.8 Signifikasi Dua Tahap Barthes 

Sumber: Sobur (2001:127) 

  Semiotika model Roland Barthes merupakan model 

penyempuranaan dari model sebelumnya, yaitu model semiotika 

Saussure yang berhenti dalam tataran denotasi. Sedangkan Barthes 

menyempurnakannya menjadi 2 tataran, yaitu denotasi dan konotasi. 
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 Tahap pertama adalah denotasi yaitu tahapan yang tanpa adanya 

pemaknaan dan tidak melibatkan perasaan tertentu. Denotasi 

merupakan makna sesungguhnya, atau sebuah fenomena yang tampak 

dengan panca indera, atau bisa juga disebut deskripsi dasar. Sedangkan 

tahap yang kedua adalah melalui konotasi. Yaitu makna subjektif yang 

didalamnya telah dipengaruhi oleh perasaan atau emosi pembaca serta 

nilai-nilai dari kebudayaanya.  

Pada signifikansi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, 

tanda bekerja melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana suatu 

kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang 

realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang 

sudah mempunyai suatu dominasi. Misalnya tentang feminimitas, 

maskulinitas, homoseksualitas ataupun tentang ilmu pengetahuan 

lainnya (Fiske (1990) dalam Sobur (2006). Menurut Barthes, mitos 

adalah cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang suatu cara untuk 

memahami sesuatu. Perspektif Barthes tentang mitos ini menjadi salah 

satu ciri khas semiologinya yang membuka ranah baru semiologi, yaitu 

penggalian lebih jauh penandaan untuk mencapai mitos yang bekerja 

dalam realitas keseharian masyarakat (Kurniawan, 2001:23). 

B. Basis Teori  

 Berkaitan dengan judul yang peneliti gunakan dalam menjelaskan 

representasi simbol gay dalam film, maka peneliti menggunakan teori 

simbol Susanne Langer dalam meneliti simbol gay yang ada dalam film 

Beauty And The Beast.  
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 Teori simbol ini diciptakan oleh Susanne Langer. Langer adalah 

seorang ahli filsuf yang menilai simbol sebagai suatu hal yang sangat 

penting dalam ilmu filsafat dan komunikasi, karena simbol menjadi 

penyebab dari semua pengetahuan dan pengertian yang dimiliki manusia.  

 Sebuah simbol adalah sebuah instrumen pemikiran. Simbol 

merupakan konseptualisasi pemikiran manusia tentang suatu hal; sebuah 

simbol ada untuk sesuatu. Sebuah simbol atau mosaik simbol bekerja 

dengan menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola dan bentuk. 

 Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu 

lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Simbol ini meliputi 

simbol verbal (kata-kata), simbol nonverbal (bahasa tubuh, sentuhan, 

tatapan mata, warna,) dan objek yang maknanya disepakati bersama 

(Mulyana, 2010:353-435).  

 Menurut Langer, konsep adalah makna yang disepakati bersama di 

antara pelaku komunikasi. Maka dalam konteks ini, makna yang 

disepakati bersama disebut makna denotatif, sedangkan makna pribadi 

(subjektif) disebut makna konotatif. Secara lebih komprehensif, Langer 

memandang makna sebagai sebuah hubungan kompleks di antara simbol, 

objek dan manusia melibatkan makna denotatif dan konotatif. 

 Semakin abstrak simbol, maka gambarannya semakin kurang 

lengkap. Setiap istilah dalam rangkaian ini lebih mendetail, sehingga lebih 

abstrak daripada istilah sebelumnya. Penggunaan simbol pada manusia 

dirumitkan oleh fakta bahwa tidak ada hubungan simbol dan objek 
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sebenarnya. Bahkan dirumitkan lagi oleh fakta bahwa kita menggunakan 

simbol dalam berkomunikasi.  

C. Penelitian Terdahulu  

 Peninjauan kembali mengenai beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan tema penelitian ini digunakan untuk membantu dalam 

mengarahkan penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya adalah : 

1. Penelitian dari Yossi Dyah Armiatanti  

Judul Penelitian : Representasi Identitas Homoseksual Terhadap 

Karakter Jack Twist dan Ennis Del Mar Dalam Film Brokeback 

Mountain 

  Penelitian dari Yossi menggunakan metode penelitian 

kualitatif tipe deskriptif. Dan model analisis yang digunakan adalah 

analisis semiotik Sanders Pierce. Semiotik menurut Sanders Pierce 

adalah tindakan atau pengaruh atau keterkaitan antara tiga subjek, 

yaitu tanda, objek, dan interpretan. Untuk teknik analisis dilakukan 

dengan memaknai sign (tanda) yang tampak dalam film Brokeback 

Mountain melalui interpretasi yang didasarkan pada triangle meaning 

Pierce.  

  Film ini menggunakan karakter homoseksual pada seorang 

koboi Amerika. Walaupun banyak dipuja oleh perempuan, namun 

ternyata tokoh koboi dalam film ini lebih memilih untuk mencintai 

sesama jenis. Film Brokeback Mountain memang film yang bertema 

homoseksual. Dan itu tampak jelas lewat dua karakter tokohnya yaitu 

Jack Twist dan Ennis Del Mar. Dalam film Brokeback Mountain kedua 
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tokoh tersebut direpresentasikan sebagai homoseksual yang memiliki 

sifat maskulin dan berusaha menyembunyikan orientasi seksualnya 

tersebut dari masyarakat.  

2. Penelitian dari Lutfiah  

Judul Penelitian : Homostyle Dalam Film Coklat Stroberi (Analisis 

Isi Terhadap Film Coklat Stroberi Karya Ardy Octaviand. 

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah ini metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis isi jenis kuantitatif 

deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui simbol-simbol 

perilaku yang biasanya digunakan oleh seorang homo ketika bertemu 

dan berkumpul bersama teman-teman yang memiliki orientasi seksual 

yang sama. Homostyle dalam film ini pada dasarnya lebih 

mengedepankan gaya bahasa tubuh dan gaya berbicara. Seperti 

penggunaan kata-kata “cin”, “beb” dan penggunaan pakaian yang 

mirip dengan pakaian perempuan. Dalam film Coklat Stroberi 

digambarkan bahwa kaum homoseksual agak condong ke perilaku 

feminin, bahkan cenderung kemayu melebihi wanita tulen pada 

umumnya.  

  Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya atau penelitian terdahulu adalah peneliti mengambil judul 

penelitian tentang “Representasi Simbol Gay Dalam Film (Analisis 

Semiotika Tokoh LeFou Dalam Film Beauty And The Beast Karya 

Bill Condon). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif interpretatif. Teknik analisis data menggunakan metode 
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semiotika Roland Barthes yaitu Two Order of Signification. Tanda 

yang muncul akan dimaknai melalui denotasi, konotasi dan mitos. 

Representasi simbol gay dalam film ini berupa gesture dan warna. 

Seperti gesture berpelukan dengan memeluk pinggang laki-laki dengan 

erat bermakna sebagai laki-laki tersebut adalah gay. Sedangkan warna 

ungu yang muncul di dalam film melambangkan warna simbolis kaum 

gay dalam budaya Barat. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi bagi seorang 

peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat 

mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam 

suatu penelitian. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut 

dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. 

Dalam penelitian ini yang nantinya akan diteliti adalah unsur 

simbol-simbol gay yang terdapat dalam film Beauty And The Beast. Yaitu 

melalui audio dan visual. Audio berupa dialog. Sedangkan visual berupa 

warna dan gesture (bahasa tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, sentuhan). 




