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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film Kimi no Na wa (Your name) Siapa Namamu merupakan proyek 

anime movie ke 5 Makoto Shinkai yang ramai dibicarakan para pencinta anime 

baik di Jepang sendiri, diluar Negeri bahkan di Indonesia tentunya. Dari 

sinopsisnya sudah memperlihatkan cerita khas milik Makoto Shinkai dimana 

sepasang remaja laki-laki dan perempuan yang sulit bertemu. Dalam film ini 

terdapat dua tokoh utama dimana mereka mengalami proses komunikasi secara 

aneh, dan lain dari pada yang lain yakni dengan pertukaran tubuh. Jiwa mereka 

saling tertukar ketika mereka tertidur, dan ketika mereka terbangun jiwa 

mereka berpindah. Lama selang waktu berganti mereka pun melakukan 

pertukaran informasi diri masing-masing dengan cara menuliskan kegiatan apa 

saja yang telah mereka lakukan saat jiwa mereka bertukar tubuh.  

Film ke-5 karya Makoto Shinkai ini lebih panjang dari beberapa film 

karyanya yang lain yakni 1jam 46menit. Kimi no Na wa yang rilis pada 26 

Agustus 2016 merupakan karya terbaru luar biasa dari Makoto Shinkai. Film 

Kimi no Nawa telah memenangkan beberapa penghargaan, diantaranya 

Festival Animasi Internasional Bucheon ke-18 memenangkan 2 kategori 

sekaligus, lalu Festival Film Internasional Tokyo ke-29, dan masih banyak lagi 

Film-film Makoto Shinkai yang dikemas dengan alur pikir yang 

selalu out of the box dengan kedetailan dan kedalaman emosi, dimana Makoto 

Shinkai memungkinkan segala kemungkinan kecil pada dinamika anime. 

Makoto Shinkai tidak pernah menyatakan bagaimana perasaan para tokohnya, 
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cerita-cerita yang dibuatnya tidak mengikuti penceritaan yang tegas, tetapi 

tertuangkan antar interaksi dilayar dan penggambaran suasana yang tepat 

waktu. Pada film Kimi no Na wa penggambaran tokohnya disampaikan dari 

masing-masing karakter, sehingga penonton tahu bagaimana kehidupan 

disekitar tokoh utama dan bagaimana pertukaran tubuh mulai mempengaruhi 

kehidupan keseharian mereka. Perpaduan antara detail visual dan realistis 

dengan fantasi emosional dikemas secara apik di film anime ini. Pada ending 

cerita penonton dibuat penasaran dan terkejut dengan drama remaja khas 

Jepang. 

Karya-karya Makoto Shinkai sangat terkenal dengan seni yang 

dimilikinya dalam memaknai sebuah jarak. Ditambah dengan gambar-gambar 

yang dihasilkannya selalu luar biasa. Dalam setiap karyanya yang sebelumnya 

tema yang ia ambil selalu relative sama yakni “tema jarak”. Film anime 

terbarunya kemarin yang berjudul Kimi no Na wa digadang-gadang sebagai 

“kulminasi” dari beberapa karyanya dari tema jarak yang selalu dia buat. 

Beberapa karya Makoto sebelumnya yakni She and Her Cat (1999) 

menggunakan tema jarak spesies manusia, Voices of A Distances Star (2002) 

dengan pengguaan premus tentang jarak bumi dan luar angkasa, The place 

Promised in Our Early Days (2004) premisnya menggunakan jarak dimensi, 

Five Centimeters per Second (2007) yang menggunakan premis jarak tempat 

antara kedua tokoh utama, The Garden of Words (2013) jarak yang digunakan 

dalam anime ini adalah jarak usia yang cukup jauh antara kedua tokoh 

utamanya. 
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 Lalu karya terbaru Makoto Shinkai yakni Your Name (Kimi no Na 

wa 2016) dimana sang pembuat masih tetap setia dengan tema yang digunakan 

yakni jarak. Anime ini disebut-sebut sebagai “kulminasi” dari tema jarak yang 

sering Shinkai gunakan. Perhatikan beberapa premis dari film anime berikut: 

 Kokoro Connect (2012), It’s a Boy Girl Thing (2006), The Change-Up 

(2011) : Pertukaran Tubuh. 

 5cm Per Second (2007), Sleepless in Seattle (1993), The Notebook 

(2004): Hubungan Jarak Jauh. 

 The Lake House (2006), Déjà vu (2006), About Time (2013) : Perbedaan 

Waktu. 

  Eternal Sunshine of The Spotless Mind (2004), 50 First Dates (2004) : 

Amnesia. 

 Armageddon (1998), Deep Impact (1998) : Meteor Jatuh. 

Sebagian dari premis film tersebut berhubungan dengan jarak dan 

semua premis yang disebutkan tersebut digabungkan kedalam satu karya. 

Itulah mengapa film anime karya Makoto Shinkai tersebut disebut-sebut 

sebagai kulminasi dari karya-karya milik Shinkai sebelumnya. 

Menurut Baron & Bryne dalam Rahmayanti (2015) persahabatan 

adalah hubungan dimana dua orang menghabiskan waktu bersama, 

berinteraksi, dalam berbagai situasi, dan menyediakan dukungan emosional. 

Dalam buku Child an Adolescent Development, Owens (2002) mengartikan 

persahabatan sebagai hal berkenaan dibangunnya hubungan dyadic antara dua 

anak yang dikarakteristikkan dengan perasaan saling suka yang kuat. Seperti 

halnya kedua tokoh ini, karena seringnya terjadi pertukaran jiwa antara mereka 
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kemudian timbulah rasa nyaman, rasa rindu, kemudian ditambah dengan rasa 

penasaran dan ingin bertemu secara langsung. Hingga pada suatu waktu, 

mereka lama tidak saling menghubungi satu sama lain. Tidak lagi terjadi 

pertukaran tubuh diantara mereka. Hubungan persahabatan sangat menarik 

menjadi pembahasan, karena persahabatan memiliki arti penting dalam 

kehidupan manusia. Dengan persahabatan kita lebih bisa memahami satu sama 

lain karena karakter yang berbeda yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Film dekat sekali dengan kajian analisis semiotik, susunan setiap 

potongan kejadian dalam film yang membentuk cerita memiliki tanda. Susunan 

potongan setiap cerita dalam film tersusun dan tertata membentuk suatu 

runtutan kejadian. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah 

digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan 

sesuatu. Gambar bergerak dengan ditambah efek suara yang dimainkan pada 

sebuah rangkaian cerita dalam film merupakan ikon bagi realitas yang 

dinotasikan. Sampai akhirnya muncul Film Anime Kimi no Nawa yang mana 

dalam film ini banyak mengungkapkan sesuatu melalui gambar, backsound 

dalam film yang mempengaruhi penonton sehingga terbawa suasana dalam 

cerita film dan komunikasi yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. 

Film sebagai suatu bentuk karya seni memiliki banyak maksud dan 

tujuan yang terkandung didalamnya. Hal ini dipengaruhi dengan pesan apa 

yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Meskipun menggunakan cara 

pendekatan yang berbeda setiap film mempunyai sasaran, yaitu menarik 

perhatian orang terhadap muatan masalah – masalah yang terkandung dalam 

sebuah film. Dalam film terdapat unsur ideologi dari pembuat film, yakni 
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diantaranya ada unsur budaya, unsur sosial, unsur psikologis, penyampaian 

bahasa film, dan unsur menarik yang dianggap dapat merangsang imajinasi 

khalayak (Irawanto, 2017 : 88). 

Banyak percabangan yang ada didunia manusia, sehingga banyak 

kebingungan yang terjadi pada manusia. Salah satu yang menyebabkan 

kebingungan adalah adanya sifat – sifat manusia yang tersembunyi dan tidak 

bisa sembarang ditebak. Komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang biasa 

dan sering dilakukan oleh manusia di kehidupan. Seperti halnya untuk 

mencaritahu kebingungan yang terjadi pada diri kita sebagai manusia. Hal – 

hal sederhana yang biasa dilakukan oleh manusia seringkali dilupakan bahkan 

diabaikan secara cuma - cuma karena tidak ada keinginan untuk memahami 

maksudnya. 

Komunikasi adalah pengikat dan penghubung dalam kehidupan 

manusia, baik itu secara pribadi maupun berkelompok. Aspek kehidupan 

manusia tidak pernah lepas dari komunikasi. Dengan komunikasi, manusia 

berinteraksi dan bertukar informasi baik itu dengan keluarga, teman, hingga 

orang yang tidak dikenal sekalipun. Jarak dekat maupun jauh tidak masalah 

karena dengan komunikasi manusia terhubung, dan selalu terdapat pesan dalam 

sebuah komunikasi. Komunikasi menurut Harold Lasswell dalam Deddy 

(2008) yakni “(cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who, Says What, In Which 

Channel, To Whom, With What Effect?” atau jika diartikan kedalam Bahasa 

Indonesia menjadi Siapa, Mengatakan Apa, Dengan Saluran Apa, Kepada 

Siapa, Dengan Pengaruh Bagaimana?. 
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Komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi atau pertukaran 

informasi dari pelaku komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan oleh satu orang 

saja, yang biasa disebut dengan ‘Komunikasi Intra-Personal’, dilakukan oleh 2 

orang (Komunikasi Diadik) atau bahkan lebih 3-10 (Komunikasi Kelompok 

Kecil) yang disebut dengan ‘Komunikasi Antar Personal’, lalu ada Komunikasi 

Publik, Komunikasi Massa, dan Komunikasi Bermedia Komputer (Alo, 2015 : 

23). Jenis-jenis komunikasi yang disebut di atas tidak hanya dapat ditemukan 

dikehidupan nyata. Dikehidupan fiktif pun kegiatan dari jenis-jenis komunikasi 

tersebut juga dapat ditemukan bahkan dituangkan dalam sebuah film, seperti 

film Anime Kimi no Nawa. 

Seperti yang dikatakan oleh De La Torre Zermeno y Hernandez: “ 

komunikasi merupakan proses mental dimana sumber dan penerima 

berinteraksi dan bertukar ide, pengetahuan, pengalaman, dan perasaan, yang 

mereka tularkan melalui kode, pesan, dan saluran yang tepat (Andre Martinet, 

dalam Bratschi, 1995). Di dalam film anime ini  mereka melakukan pertukaran 

ide, pengetahuan, pengalaman, dan juga perasaan. Sering berkomunikasi 

walaupun dengan cara tidak bertatap muka secara langsung. Mereka pun mulai 

menikmati pertukaran jiwa yang terjadi diantara mereka, dua tokoh utama 

dalam film ini yakni Taki dan juga Mitsuha. 

Setiap manusia yang hadir didunia memiliki takdir, kodrat dan peran 

masing-masing, dan untuk berperan manusia membutuhkan komunikasi untuk 

berinteraksi dan memberitahu apa maksud dan tujuan dari apa yang mereka 

perankan. Seperti halnya film yang semakin tahun semakin dirasakan sebagai 

suatu hiburan yang cukup menarik banyak minat dan perhatian masyarakat 
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dunia terutama pecinta film. Film tidak hanya sebagai hiburan semata, namun 

film juga merupakan alat komunikasi massa.  

Oey Hong Lee (1965) menyebutkan, “Film sebagai alat komunikasi 

massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai masa pertumbuhan pada akhir 

abad ke - 19. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih 

mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena film tidak mengalami 

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

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

permulaan abad ke - 19” (Sobur, 2013:126). 

Dari review-review yang telah disebeutkan dan dijelaskan 

sebelumnya sudah diketahui bahwa Shinkai menggunakan tema jarak secara 

kreatif, setidaknya untuk sebagian besar karyanya. Dari mulai jarak tempat, 

dimensi, spesies, planet, komunikasi, serta usia. Tapi mungkin hal-hal tersebut 

juga sering digunakan di dalam anime atau film lain. Akan tetapi Shinkai 

adalah salah satu animator yang konsisten dalam menggunakan tema jarak. 

Dan yang luar biasa dari anime Kimi no Na wa ini adalah bahwa film ini 

tercipta dari kumpulan beberapa premis mengenai berbagai macam jarak yang 

digabung kedalam satu karya. Inilah mengapa anime Kimi no Na wa disebeut-

sebut sebagai “kulminasi” dari karya-karya Shinkai sebelumnya. 

Dalam Kimi no Na Wa, Taki, sang protagonis, tiba-tiba mendapati 

bahwa tubuhnya tertukar dengan seorang perempuan yang bernama Mitsuha. 

Keduanya terpisah Jarak yang sangat jauh, satu di Tokyo, satu di desa terpencil 

di pinggir danau. Mereka sulit untuk berkoordinasi dan bertemu karena selain 

jarak mereka berjauhan, setiap kali mereka bangun ke tubuh mereka masing-
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masing, mereka akan melupakan kejadian saat tubuh mereka tertukar, yang 

seolah-olah seperti mimpi. Merekapun berusaha mencari cara untuk 

berkomunikasi satu sama lain, yaitu lewat catatan di ponsel dan sebuah buku 

tulis.  

Sejatinya komunikasi bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, 

komunikasi memiliki tujuan yang ingin dicapai dari terjadinya suatu proses 

komunikasi yakni penyampaian pesan. Pada Film Anime Kimi no Na wa karya 

Makoto Shinkai ini, dari jarak yang kemudian terjalin sebuah hubungan dan 

komunikasi yang terjadi sebagai perantara dari hubungan yang muncul dari 

jarak tersebut. Shinkai memiliki beberapa cara komunikasi penyampaian pesan 

pada kedua tokoh utama yang cukup unik, hingga akhirnya dipilihlah hubungan 

persahabatan yang muncul dikedua tokoh utama. Maka dari itu analisis 

semiotik diambil untuk menganalisa pesan makna persahabatan pada kedua 

karakter tokoh utama dalam Film Anime Kimi no Na wa. Berangkat dari hasil 

temuan yang telah dipaparkan, maka proposal penelitian ini diberi judul 

“MAKNA PERSAHABATAN DALAM FILM ANIME (ANALISIS 

SEMIOTIK KOMUNIKASI KARAKTER UTAMA PADA FILM ANIME 

KIMI NO NAWA)”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membuat rumusan masalah 

penelitian yaitu : 

Bagaimana makna persahabatan pada karakter utama dalam film anime 

Kimi no Na Wa? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna 

persahabatan pada karakter utama dalam film anime Kimi no Na Wa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Praktis 

Para otaku, penyuka anime mengerti bahwa anime tidak semata-

mata hanya hiburan gambar 2D bergerak, tapi didalamnya terdapat 

banyak sekali makna-makna tersirat yang selalu ada pesan didalamnya. 

1.4.2 Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para 

penyuka anime serta memberikan pengetahuan dalam memaknai suatu 

pesan komunikasi tersirat dari film anime. 

 


