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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa dan Film 

2.1.1 Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan media elektronik) dimana media massa 

ini digunakan sebagai saluran yang dihasilkan oleh teknologi modern. 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa disbanding dengan jenis komunikasi lain adalah 

ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa 

mampu menyebarkan pesan hamper seketika pada waktu yang tak 

terbatas (Nurudin, 2014 : 9). 

Definisi lain juga dikemukakan oleh Josep A. Devito (Nurudin, 

2014 : 11-12) yakni, “First, mass communication is communication 

addressed to masses, to an extremely large science. This does not mean 

that the audience includes all people or everyone who reads or everyone 

who watches television; rather it means an audience that is larges and 

generally rather poorly deifined. Second, mass communication is 

communication mediated by audio and/or visual transmitter. Mass 

communication is perhaps most easuly and most logically defined by its 

forms : television, radio, newspaper, magazines, films, books, and 

tapes”. 
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Dimana jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “Pertama, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca 

atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula 

bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya sukar untuk 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 (televisi,radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita) 

(Nurudin, 2014 : 12). 

a. Variabel – variable pada Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan 

perhatian pada lima variabel yang terkandung dalam setiap tindak 

komunikasi dan memperlihatkan variabel-variabel ini bekerja pada 

media massa. (DeVito, 2011) : 

1) Sumber 

Komunikator massa merupakan suatu organisasi atau lembaga 

yang kompleks yang membutuhkan biaya yang besar untuk 

mengemas dan mengirimkan suatu pesan. 

2) Khalayak (audience) 

Tujuan dari penyampaian pesan, karena  keingingan dari khalayak 

benar-benar menjadi perhatian media massa. 
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3) Pesan 

Komunikasi massa berkaitan erat dengan kepentingan umum. 

Mengatahui pesan –pesan komunikasi dapat diperoleh semua 

orang melalu media-media massa, dimana pada jaman sekarang 

untuk memperolehnyapun juga tidak sulit terlebih ada internet. 

Komunikasi juga mampu meringkas jarak dan waktu tempuh 

penyampaian sebuah pesan. Seperti siaran televisi atau radio yang 

disiarkan secara “Live” dimana khalayak dapat mengetahui pesan-

pesan dari informasi yang disampaikan tanpa masalah jarak dan 

waktu. 

4) Proses 

Ada dua macam proses dalam komunikasi massa. Pertama, proses 

bagaimana pesan mengalir, yang mana intinya terjadi proses 

komunikasi satu arah. Kedua proses seleksi, dimana pada proses 

ini terjadi komunikasi dua arah. 

5) Konteks 

Komunikasi berlangsung dalam suatu konteks sosial, dimana 

media dapat mempengaruhi khalayak, dan khalayak dapat 

mempengaruhi media. Maka dapat dikatakan adanya sebuah 

hubungan yang bersifat transaksi antar konteks sosial dengan 

media. 

2.1.2 Film Sebagai Media Massa 

Film merupakan suatu karya audio visual, yang mana dapat 

digunakan sebagai media atau medium cara untuk berkomunikasi melalu 
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cerita yang ada didalamnya. Dalam konteksnya sebagai komunikasi 

massa, sebuah film harus mampu menancapkan pesan ke benak 

penontonnya dengan cara yang mengesankan, mengesankan dalam hal ini 

adalah adalah penonton memahami sebuah pesan bukan dari 

pemberitahuan mentah-mentah melainkan berdasarkan pengalaman yang 

didapatnya dari film (Effendy, 2002 : 7). Cara berkomunikasi film yaitu 

dengan cara bertutur, yang pada akhirnya mengkomunikasikan suatu 

pesan, eksplisit maupun implisit. Makin komunikatif sebuah film, makin 

mulus apa yang ingin disampaikan. Sekalipun, film yang tidak 

komunikatif juga ingin menyampaikan sesuatu. Bahkan menurut Turner 

dan Jowet dalam Irawanto (2017:11), “film tidak lagi dimaknai sekedar 

karya seni (film art) tetapi lebih sebagai praktik sosial dan komunikasi 

massa”. 

2.2 Genre Film  

Film dikelompokan berdasar genre-nya. Genre dalam film membantu 

penonton supaya lebih mudah memilih film apa yang ingin di tonton 

berdasarkan spesifikasinya. Panca Javandalasta (2011:3) mendefinisikan genre 

yaitu, dalam film kita akan mengenal istilah genre atau untuk mudahnya kita 

bisa menyebutnya jenis atau bentuk sebuah film berdasarkan keseluruhan isi 

cerita. Pada Film biasanya terdapat lebih dari satu genre, akan tetapi diantara 

banyaknya genre tersebut pasti terdapat salah satu genre yang lebih dominan. 

Beberapa genre film yang beredar di dunia perfilman, dan biasa dinikmati oleh 

para peminatnya yakni: 
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1. Action 

2. Adventure 

3. Animation 

4. Biography 

5. Comedy 

6. Crime 

7. Drama 

8. Fantasy 

9. History 

10. Horor 

11. Musical 

12. Mystery 

13. Romance 

14. Sci-Fi 

15. Sport 

16. Thriller 

Film Anime Kimi no Nawa sendiri merupakan film ber-genre animasi, 

dimana di Jepang memiliki julukan sendiri yakni anime. Anime juga memiliki 

genre yang banyak macamnya, seperti yang sudah di jelaskan pada genre film 

bahwa setiap film bisa mempunyai lebih dari satu genre, namun diantaranya 

pasti ada genre yang dominan. Anime Kimi no Nawa ber-genre drama, 

romance, school, supernatural dan lebih dominan genre supernatural.  
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2.3 Pemahaman Anime 

Anime (アニメ) dibaca: a-ni-me, bukan a-nim adalah animasi khas 

buatan Jepang, biasa yang di cirikan dengan menggunakan gambar-gambar 

lucu, unik, dan warna warni yang membuatnya terlihat menarik. Kata anime 

terbentuk dari tiga karakter huruf katakana a-ni-me (アニメ)  yang merupakan 

kata serapan dari bahasa inggris “animation” dan di ucapkan sebagai “Anima-

shon”. Anime biasanya menampilkan berbagai figure tokoh dalam berbagai 

lokasi, jenis cerita dan alur cerita. Masing-masing penggambaran tokohnya 

sesuai dengan karakter yang dimainkan tokoh tersebut dalam genre atau tema 

cerita dengan jenis penonton yang beragam. Gambar anime dipengaruhi oleh 

gaya gambar manga, yaitu komik khas Jepang. 

Anime/animasi buatan jepang secara umum memiliki ciri khasnya 

sendiri dibandingkan dengan animasi dari Negara lain. Animasi jepang berbeda 

dengan animasi buatan Negara lain dan untuk membedakannya digunakanlan 

istilah “anime” untuk animasi buatan Jepang. Yang menarik kenapa istilah 

anime dibedakan dengan animasi, padahal kata anime sendiri berasal dari 

animasi yakni adalah karena kultur budaya. 

Animasi atau yang lebih sering disebut film animasi merupakan film 

dari hasil pengolahan gambar tangan 2D yang terdiri dari berlembar-lembar 

kertas gambar, disusun kemudian di “putar” sehingga muncul efek gambar 

bergerak. Dengan bantuan komputer yang mendukung untuk software grafik 

gambarnya pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. 

Terdapat beberapa  genre  anime, berikut inilah genre-genre anime: 
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1. Action : biasanya memperlihatkan aksi yang cepat seperti adegan 

pertarungan, kekerasanatau semacamnya. 

2. Adult : ini cerita atau gambar yang mengandung unsur dewasa atau hanya 

dapat dimengerti orang dewasa. 

3. Adventure : berisi cerita tentang seseorang atau beberapa kelompok 

melakukan suatu perjalanan jauh untuk suatu alasan tertentu. 

4. Comedy : cerita nya mengandung unsur unsur yang lucu dan 

menyenangkan untuk dibaca atau dilihat 

5. Doujinshi : atau dengan kata lain fan-art, arti nya terinspirasi dari suatu 

Anime/Manga yang sudah hadir diceritakan kembali dengan gaya art dan 

cerita dari imajinasi sesuka hati. 

6. Drama : mengandung satu unsur yang kuat yang membuat para 

pembaca/penonton hanyut dalam cerita misalnya unsur kesedihan, 

kegigihan dll. 

7. Ecchi : atau dengan kata lain Fan-Service adalah unsur yang hampir 

mendekati Hentai tapi tidak melewati, hanya mengandung unsur seksi 

level medium, biasanya dibuat untuk menarik minat para 

pembaca/penonton. 

8. Fantasy : banyak mengandung unsur imajinasi dan dunia-dunia fantasi. 

9. Gender Bender : terdapat unsur perubahan jenis kelamin karena berbagai 

sebab, bisa laki-laki menjadi wanita atau sebaliknya. 

10. Harem : seri ini biasanya melibatkan 1 karakter lelaki dengan banyak 

karakter wanita (biasanya karena tertarik terhadap sang lelaki atau ada 

alasan lain) sebutan untuk sebaliknya adalah Reverse Harem. 
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11. Hentai : konten yang berisi hubungan seksual secara terang-terangan 

dilihat dari art-nya, genre ini bukan untuk yang masih dibawah umur. 

12. Historical : mengandung unsur yang bersejarah, bisa jadi nama orang, 

nama tempat dan berbagai latar lain. 

13. Horror : ditujukkan bagi para penggemar horror, mengandung unsur yang 

mengerikan dengan teror yang mencekam dan mengejutkan. 

14. Josei : ditujukan kepada para pembaca wanita berusia antara 18-30 tahun 

dengan art dan cerita yang lebih mendekati kenyataan dan kurang 

idealisme dibanding Shoujo. 

15. Martial Arts : mengandung unsur bela diri seperti karate, kung fu dan 

berbagai macam aliran bela diri yang lain. 

16. Mature : ditujukan kepada pembaca yang berusia 17 tahun keatas karena 

dianggap terlalu ekstrim, mengandung unsur seperti banyak adegan darah, 

kekerasan, adegan lain yang menjijikan dan bahasa yang kurang/tidak 

sopan dan lain semacam nya. 

17. Mecha : biasanya genre ini mengandung tipe-tipe mesin robot raksasa 

yang fantastik dan futuristik. 

18. Mystery : banyak terdapat pada serial detektif, pembaca/penonton diajak 

untuk berpikir selama mengikutinya terdapat banyak kode, kata-kata dan 

unsur misteri lain. 

19. Psychological : biasanya genre ini berurusan dengan mental pikiran atau 

bisa juga psikologi yang abnormal. 

20. Romance : mengandung unsur cinta dan kasih sayang antara lelaki dan 

perempuan. 
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21. School Life : jalan ceritanya terdapat kehidupan di sekolah sehari-hari. 

22. Sci-fi : atau Science Fiction melibatkan teknologi-teknologi canggih dan 

fenomena lain yang bertentangan atau melewati sains ilmiah modern. 

23. Seinen : berarti juga "lelaki muda" ditargetkan untuk pembaca lelaki 

berusia 18-25 tahun biasanya bercerita tentang kehidupan di universitas 

dan masa-masa dewasa yang lebih realitas. 

24. Shoujo : ditargetkan untuk para pembaca wanita dengan banyak unsur 

romantis dan pengembangan karakter yang kuat. 

25. Shoujo-ai : sinonim dengan Yuri, hanya tidak se-ekstrim Yuri. 

26. Shounen: sama seperti Shoujo, hanya saja ini ditargetkan untuk para lelaki 

dan biasanya mengandung unsur kekerasan. 

27. Shounen-ai: sinonim dengan Yaoi hanya tidak se-ekstrim Yaoi. 

28. Slice of Life: seperti nama nya, genre ini melibatkan penggambaran 

kehidupan dari satu atau banyak karakter, secara teknis bisa terjadi di 

kehidupan nyata. 

29. Smut: berkaitan dengan seri yang dianggap menyinggung atau 

menyebalkan, sebagian juga melibatkan konten seksual. 

30. Sport: seri ini melibatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia 

olahraga seperti bola, basket, baseball dan lain sebagai nya. 

31. Supernatural: melibatkan segala kekuatan hebat yang tidak dapat 

dijelaskan atau peristiwa yang bertentangan dengan hukum fisika dan 

hukum modern lain. 

32. Yaoi: seri ini melibatkan hubungan intim terhadap sesama lelaki. 

33.  Yuri: seri ini melibatkan hubungan intim terhadap sesama wanita. 
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Seperti yang sudah di jelaskan pada genre film bahwa setiap film bisa 

mempunyai lebih dari satu genre, namun diantaranya pasti ada genre yang 

dominan. Anime Kimi no Nawa ber-genre drama, romance, school, 

supernatural dan lebih dominan genre supernatural. 

2.4 Macam – macam Shot dalam Film 

Shot merupakan satu bagian rangkaian gambar yang begitu panjang, 

yang mana hanya direkam satu take (sesuai catatan naskah). Shot yang baik 

juga bisa dari hasil kreativitas sang sutradara untuk mengkombinasikan 

berbagai komposisi gambar kedalam sambungan gambar yang utuh dan indah 

dalam satu kali pengambilan gambar. Macam-macam shot yang biasanya 

digunakan dalam dunia pembuatan film menurut Naratama, (2004:73) adalah: 

a. Ekstream Long Shot (ELS) : shot yang digunakan untuk pengambilan 

gambara yang sangat jauh, panjang, luas, dan berdimensi lebar. Biasanya 

digunakan untuk pengambilan gambar panorama 

b. Very Long Shot (VLS) : shot ini juga bisa disebut sebgai shot tata bahasa 

gambar yang panjang, jauh, dan luas yang lebih kecil dari ELS. Untuk 

menggambarkan banyak objek pada suatu tempat. 

c. Long Shot (LS) : ukuran shot ini adalah gambar yang mengambil sosok 

manusia seutuhnya dari rambut hingga ujung sepatu. Biasanya LS 

dikenal sebagai Landscape Format  yang mengantarkan mata penonton 

pada keluasan suasana atau objek. 

d. Medium Long Shot (MLS): Bagi seorang sutradara shot ini seringkali 

dipakai untuk memperkaya keindahan gambar. Terutama pada saat 

transisi gambar yang disambungkan dengan komposisi gambar yang lain. 
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e. Medium Shot : Biasanya digunakan sebagai komposisi gambar terbaik 

untuk syuting wawancara, dengan memperlihatkan subjek orang dari 

tangan hingga ke atas kepala sehingga penonton dapat melihat dengan 

jelas ekspresi dan emosi dari wawancara yang sedang berlangsung. Shot 

ini sering disebut dengan posisi pas foto. 

f. Middle Close Up (MCU) : Jika MS dapat dikategorikan sebagai 

komposisi “Potret Setengah Badan” dengan latar belakang yang masih 

bisa dinikmati, MCU justru memperdalam gambar dengan lebih 

menunjukan profil dari objek yang direkam. Profil, Bahasa tubuh, dan 

emosi seseorang bisa terlihat melalui shot ini. 

g. Close Up (CU) : merupakan komposisi gambar yang paling popular dan 

berguna, khususnya bagi pemula yang baru saja memulai syuting. CU 

merekam gambar penuh dari leher hingga keujung batas kepala. CU juga 

bisa diartikan sebagai komposisi gambar yang  “fokus kepada wajah” 

maka CU sering kali menjadi bagian dari ungkapan emosi dari objek 

utama. Dalam penyutradaraan drama, CU digunakan sebagai komposisi 

gambar yang paling baik untuk menggambarkan emosi atau reaksi 

seseorang dalam sebuah adegan. 

h. Big Close Up (BCU) : lebih tajam dari CU, kedalaman pandangan mata, 

kebencian raut wajah, kehinaan emosi hingga keharuan yang tiada 

bertepi adalah ungkapan-ungkapan yang terwujud dalam komposisi 

gambar ini. Sementara untuk penyutradaraan nondrama, BCU adalah tata 

bahasa yang berlaku untuk produksi talkshow dan kuis terutama untuk 
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menggambarkan reaksi dari peserta penonton yang larut dalam 

pembicaraan talkshow di studio. 

i. Extreame Close Up (ECU) : shot-shot ini banyak digunakan dalam video 

musik atau transisi gambar menuju shot berikutnya. ECU sangat jarang 

digunakan dalam penyutradaraan drama, namun sering digunakan dalam 

program-program instruksional, misalnya untuk acara pendidikan 

membaca huruf, yang harus memberikan gambar detail kepada setiap 

lekukkan dan garis yang tertulis dalam huruf tersebut. 

Pada Film Anime Kimi no Nawa, hampir semua jenis shot tersebut 

dipakai karena shot-shot tersebut digunakan untuk mengkombinasikan 

berbagai komposisi gambar kedalam sambungan gambar yang utuh dan indah 

dalam satu kali pengambilan adegan ceritanya. 

2.5 Makna dan Semiotik 

2.5.1 Makna 

Ujaran manusia itu mengandung makna yang utuh. Keutuhan makna 

itu merupakan perpaduan dari empat aspek, yakni pengertian (sense), 

perasaan (feeling), nada (tone), dan amanat (intension). Memahami 

aspek itu dalam seluruh konteks adalah bagian dari usaha untuk 

memahami makna dalam komunikasi. Makna adalah hubungan antara 

lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi 

dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan 

asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. 

Memahami makna pesan dalam suatu film merupakan suatu hal 

yang sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat terlebih dahulu dari arti kata 
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makna yang membingungkan. Seperti yang dikemukakan R.Brown yang 

mendifinisikan makna sebagai kecenderungan (disposisi) total untuk 

menggunakan atau beraksi terhadap suatu bentuk bahasa. Makna muncul 

dari hubungan khusus antara kata (sebagai symbol verbal) dan manusia. 

Makna tidak melekat pada kata-kata, namun kata-kata membangkitkan 

makna dalam pikiran orang. Jadi, tidak ada hubungan langsung antara 

suatu objek dan simbol yang digunakan untuk mempresentasikannya 

(Mulyana, 2009:281).  

DeVito (1997, dalam Sobur,2013:258-259) menawarkan sejumlah 

implikasi model proses makna bagi komunikasi antar manusia, yaitu: 

a. Makna  yang terdapat dalam diri manusia. 

Makna tidak terletak pada kata – kata melainkan pada manusia. Kita 

menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita 

komunuskasikan. Tetapi kata-kata tidak secara sempurna dan lengkap 

menggambarkan makna yang kita maksud, demikian pula makna yang 

didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan 

makna yang ingin kita komunikasikan. 

b. Makna berubah. 

Kata-kata relatif statis,makna dari kata-kata terus berubah, dan 

khususnya terjadi pada dimensi emosional dari makna. 

c. Makna membutuhkan acuan. 

Komunikasi mengacu pada dunia nyata, komunikasi masuk akal 

apabila ia mempunyai kaitan dengan dunia atau lingkungan eksternal. 

 



23 
 

d. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. 

Berkaitan erat dengan gagasan bahwa makna membutuhkan acuan 

adalah masalah komunikasi yang timbul akibat penyingkatan 

berlebihan tanpa mengaitkannya dengan acuan yang konkrit dan dapat 

diamati. 

e. Makna tidak terbatas jumlahnya. 

Pada suatu saat tertentu, jumlah kata dalam suatu bahasa terbatas, 

tetapi maknanya tidak terbatas, kerena itu suatu kata mempunyai 

banyak makna, hal ini dapat menimbulkan masalah bila sebuah kata 

diartikan secara berbeda oleh dua orang yang sedang berkomunikasi. 

f. Makna dikomunikasikan hanya sebagian. 

Makna yang kita peroleh dari suatu kejadian bersifat multi aspek dan 

sangat kompleks, tetapi hanya sebagian saja dari makna-makna ini 

yang benar-benar dapat dijelaskan. 

2.5.2 Semiotik 

Semiotika atau semiosis adalah proses yang berhubungan dengan 

tanda. Kata “semiotika” sendiri berasal dari Bahasa Yunani, semeion 

yang berarti “tanda” Sudjiman dan van Zoest (1996) atau seme, yang 

berarti “penafsiran tanda” Cobley dan Jansz (1999). Pada jaman dulu 

“Tanda” masih menunjukan pada adanya hal lain. Semiotika adalah suatu 

ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah 

perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan didunia 

ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia (Kurniawan, 

2001:49). 
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Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya 

hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memakai hal-

hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat 

dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 

dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes, 1988:179; 

Kurniawan, 2001:53). 

Semiotika merupakan kajian ilmu yang dikembangkan untuk 

mendukung studi komunikasi. Semiotika merupakan ilmu yang 

mempelajari mengenai tanda (Fiske, 2004: 64). Sama seperti pendapat 

yang lainnya Littlejohn (1996) menyatakan bahwa tanda-tanda (signs) 

adalah basis dari seluruh komunikasi. Manusia dengan perantara tanda-

tanda dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Suatu tanda 

menandakan sesuatu selain dirinya sendiri dan makna (meaning) ialah 

hubungan antara suatu objek atau idea dan suatu tanda (Sobur, 2013:16). 

Tanda tidak mengandung makna atau konsep tertentu, namun tanda 

memberi kita petunjuk-petunjuk yang semata-mata menghasilkan makna 

melalui interpretasi. Tanda menjadi bermakna manakala diuraikan isi 

kodenya (decode) menurut konvensi dan aturan budaya yang dianut 

orang secara sadar maupun tidak sadar (Sobur, 2013:14) 

Konsep dasar mengikat bersama seperangkat teori yang sangat luas 

berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-bentuk nonverbal, 

teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan 
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maknanya dan bagaimana tanda disusun. Dengan tanda-tanda kita 

mencoba untuk mencari keteraturan ditengah-tengah dunia ini. “apa yang 

dikerjakan oleh semiotika adalah mengajarkan kita bagaimana 

menguraikan aturan-aturan tersebut dan ‘membawanya pada sebuah 

kesadaran’,” Ujar Pines (Berger, 2000a dalam Sobur, 2013:16 ). 

Lebih jelasnya lagi, semiotika adalah suatu disiplin yang 

menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana signs 

‘tanda-tanda’ dan berdasarkan pada yang terjadi dengan sarana signs 

‘tanda-tanda’ dan berdasarkan pada signs system (code) ‘sistem tanda’ 

(Segers, 2000 dalam Sobur 2013:16). Cobley dan Jansz (1999) 

menyebutnya sebagai “discipline is simply the analiysis of signs or the 

study of the funcitioning of sign system” (ilmu analisis tanda atau studi 

tentang bagaimana sistem penandaan berfungsi). (Sobur, 2013:16) 

Charles Sanders Peirce (dalam Littlejon, 1996) mendifinisikan 

semiosis sebagai  “a relationship among sign an object, and a meaning 

(suatu hubungan diantara tanda, objek, dan makna).” Charles Morris 

(dalam Segers, 2000) menyebut semiosis ini sebagai suatu “proses tanda, 

yaitu proses ketika sesuatu merupakan tanda bagi beberapa organisme”. 

Berdasarkan objeknya, Pierce membagi tanda atas icon (ikon), index 

(indeks), dan symbol (simbol). Ikon adalah tanda yang menghubngkan 

antara penanda dan petandannya, bersifat bersamaan dalam bentuk 

alamiah, atau dengan kata lain ikon adalah hubungan tanda dan objek 

atau acuan yang bersifat kemiripan (Sobur,2013:41-42). 
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Menurut pandangan Saussure tanda merupakan unsur pokok dalam 

Bahasa dan tanda memiliki dua bagian yaitu, penanda (signifer) dan 

petanda (signified). Saussure mengungkapkan Bahasa merupakan suatu 

sistem tanda (signs). Tanda merupakan satu kesatuan dari suatu bentuk 

penanda (signifier) yang merupakan bunyi atau coretan yang bermakna, 

yaitu aspek material dari bahasa yang dikatakan dan didengar atau 

konsep. Dalam artian petanda merupakan aspek mental dari bahasa. 

Petanda dan penanda sebagai entitas yang terpisah-pisah, namun 

keduanya hanya sebagai satu komponen tanda. Tandalah yang 

merupakan fakta dasar dari bahasa itu sendiri (Sobur, 2013:46-47). 

Sassure juga menegaskan bahwa bahasa adalah fenomena sosial. Bahasa 

itu bersifat otonom: struktur bahasa bukan merupakan cerminan dari 

struktur pikiran atau cerminan dari fakta-fakta (Sobur,2013:45). 

2.6 Verbal dan Non Verbal 

2.6.1 Verbal 

Verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau 

lebih. Hampir semua pesan yang kita sadari termasuk ke dalam kategori 

pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar 

untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan (Mulyana, 2009 : 260). 

Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan 

untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan 

dipahami suatu komunitas. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk 

menyatakan pikiran, perasaan dan maksud. Bahasa verbal menggunakan 

kata – kata yang mepresentasikan berbagai aspek realitas individual 
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manusia (Mulyana, 2009 : 260-261). Pada penelitian ini, tanda verbal 

akan digunakan dalam menganalisis dialog dari film Kimi no Nawa. 

Dimana dialog tersebut dianggap dapat mewakilkan makna dari 

persahabatan. 

2.6.2 Non Verbal 

Sedangkan untuk non verbal, komunikasi non verbal sendiri adalah 

komunikasi tanpa kata (Sobur, 2013:122). Menurut Mulyana (2009 : 

343), non verbal adalah semua isyarat, bukan kata-kata. Komunikasi non 

verbal mengandung lebih banyak muatan emosional daripada 

komunikasi verbal (Mulyana, 2009 : 349). Non verbal menekankan 

pentingnya fenomena yang bersifat empiris, faktual, konkrit tanpa 

ujaran-ujaran bahasa dan dapat dibuktikan melalui indera masnusia, 

menurut Budianto (dalam Sobur, 2013 : 124). 

Mark L. Knapp (dalam Mulyana, 2009 : 347) menyatakan bahwa 

istilah non verbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa 

komunikasi diluar kata – kata terucap dan tertulis. Komunikasi non 

verbal terjadi melalui kode-kode seperti gestur, gerak mata, ataupun 

suara. Bahasa non verbal terbatas pada komunikasi tatap muka atau 

komunikasi yang komunikatornya ada pada saat itu (Fiske, 2012 : 110). 

Berikut beberapa kode-kode komunikasi non verbal yang mana 

komunikatornya ada pada saat itu (Fiske, 2012:110): 

a. Kode Presentasional dalam Komunikasi Non-Verbal 

1) Kontak Tubuh 
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Siapa yang kita sentuh dan dimana serta kapan kita menyentuh 

mereka dapat mengirimkan pesan – pesan penting mengenai 

hubungan. 

2) Kedekatan jarak 

Seberapa dekat jarak kita dengan seseorang dapat memberikan 

pesan mengenai hubungan kita dengan orang tersebut. Jarak 

kurang dari 3 kaki adalah intim, 3-8 kaki disebut jarak personal, 

lebih dari 3 kaki disebut semi-publik dan seterusnya. 

3) Orientasi 

Bagaimana kita memposisikan diri kita kepada orang lain ketika 

berkomunikasi, merupakan cara lain untuk menyampaikan pesan 

mengenai hubungan. 

4) Penampilan 

Digunakan untuk mengirimkan pesan mengenai kepribadian, 

status sosial, dan khususnya penerimaan. 

5) Anggukan Kepala 

Kode ini terutama digunakan dalam menejemen interaksi, terutama 

pada percakapan/pidato yang saling bergantian. Satu kali anggukan 

mungkin memberikan kesempatan pihak lain untuk terus bicara, 

sdangkan anggukan cepat mungkin mengindikasikan keingingan 

untuk bicara. 

6) Ekspresi Wajah 

Ekspresi wajah mungkin untuk menulis sebuah “tata bahasa” dari 

kombinasi dan maknanya. Namun ekspresi wajah menunjukan 
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kurang bervariasi secara lintas-kultural dibandingkan kode-kode 

presentasional lainnya. 

7) Bahasa Tubuh 

Tangan dan lengan adalah transmisi utama dari Bahasa tubuh, 

namun gerakan dari kaki dan kepala juga penting. Mereka 

terkoordinasi secara dekat dengan dengan cara bicara dan 

komunikasi verbal tambahan yang lain. 

8) Postur 

Cara kita duduk, berdiri, dan berbaring dapat mengkomunikasikan 

serangkaian makna yang terbatas namun menarik. Kode-kode 

dalam postur sering terkait dengan sikap-sikap interpersonal. 

Postur juga bisa mengindikasi kondisi emosional, terutama derajad 

ketegangan ataupun relaksasi. 

9) Gerakan Mata atau Kontak Mata 

Seberapa sering dan untuk berapa lama kita menatap mata 

seseorang adalah salah satu cara penting untuk mengirimkan pesan 

penting mengenai hubungan. Kontak mata pada awal pembicaraan, 

membuat mereka memberi perhatian. Sedangkan kontak mata pada 

akhir pembicaraan lebih dekat, untuk memperoleh umpan balik dan 

melihat bagaimana pendengar bereaksi. 

10) Aspek Non Verbal dari Pembicara 

Terbagi menjadi dua kategori, yaitu kode prosodik yang 

menekankan pada nada suara untuk mengambil makna kata-kata, 
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kode paralinguistik yang fokus pada irama. Volume, aksen, salah 

ucap dan kecepatan bicara. 

2.7 Pemahaman Persahabatan 

Persahabatan merupakan hubungan personal yang didasari oleh 

kepedulian antar masing – masing anggota demi kesejahterahan dan 

melibatkan beberapa tingkat keintiman. Dengan demikian persahabatan tidak 

dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia, karena rasa kepedulian yang 

dimiliki oleh manusia yang sudah dari awal manusia diciptakan sebagai 

makhluk sosial, dan dipastikan selalu membutuhkan orang lain. Menurut 

Wright dalam (DeVito, 2013 : 257) “friendship is a relationship between 

interdependent persons that is mutually productive and characterized by 

mutual positive regard”. 

2.7.1 Karakteristik Hubungan dalam Persahabatan 

DeVito (2013 : 257-258) menjelaskan karakteristik dalam hubungan 

persahabatan : 

a. Friendship must be mutually productive 

Persahabatan harus meningkatkan potensi setiap orang atau setiap 

anggota untuk menjadi lebih baik lagi sehingga dapat produktif. Jika 

salah seorang anggota merusak hubungan tersebut, maka 

persahabatan akan retak dan tidak akan produktif. 

b. Friendship are characterized by mutual positive regard 

Esensi dari persahabatan ialah harus adanya saling menyukai diantara 

anggota dan melakukan kegiatan positif bersama. 
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Sedangkan Parlee (dalam Siregar, 2010) mengkarakteristikan 

persahabtan sebagai berikut: 

a. Kesenangan yaitu kita suka menghabiskan waktu dengan teman kita. 

b. Penerimaan yaitu menerima teman kita tanpa mencoba mengubah 

mereka. 

c. Percaya yaitu kita berasumsi bahwa teman kita akan berbuat sesuatu 

yang sesuai dengan kesenangan kita. 

d. Respek yaitu kita berpikiran bahwa teman kita membuat keputusan 

yang baik. 

e. Saling membantu yaitu kita menolong dan mendukung teman kita dan 

mereka juga melakukan hal yang demikian. 

f. Menceritakan rahasia yaitu kita berbagi pengalaman dan masalah 

yang bersifat pribadi kepada teman. 

g. Pengertian yaitu kita merasa bahwa teman kita mengenal dan mengerti 

kita dengan baik seperti apa adanya kita. 

h. Spontan yaitu kita merasa bebas menjadi diri kita ketika berada dekat 

dengan teman kita. 

Berdasarkan karakter persahabatan menurut Parle, dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri berteman terdiri dari sukarela, unik, kedekatan dan 

keintiman. 

2.7.2 Jenis-jenis Persahabatan 

Dalam DeVito (2013 : 258) juga menjelaskan tentang jenis-jenis 

persahabatan, yakni : 

a. Persahabatan Timbal Balik (reciprocity) 
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Ini adalah tipe ideal yang ditandai dengan kesetiaan, pengorbanan diri, 

saling kasih sayang dan kemurahan hati. Persahabatan timbal balik 

didasarkan pada kesetaraan. Setiap individu yang sama dalam 

memberi dan menerima. 

b. Persahabatan Penerimaan (receptivity) 

Sebaliknya, dalam tipe persahabatan ini terdapat ketidak seimbangan 

dalam memberi dan menerima. Satu orang adalah pemberi utama dan 

seorang lagi adalah penerima utama. Namun ketidak seimbangan ini 

adalah salah satu yang positif, karena setiap orang memperoleh 

sesuatu dari hubungan yang mereka jalani. 

c. Persahabatan Asosiasi (association) 

Digambarkan sebagai hubungan yang lebih baik daripada 

persahabatan. Persahabatan jenis ini sering kita miliki, seperti teman 

sekelas, tetangga, atau rekan kerja. Tidak ada loyalitas yang besar, 

tidak ada kepercayaan yang besar, tidak ada pemberian yang besar 

atau penerimaan yang besar. Jenis asosiasi ini ramah namun tidak 

intens. 

2.7.3 Faktor Peningkat Hubungan Persahabatan 

Huyck (dalam Kail & Cavanaugh,2000) mengatakan bahwa ada 

empat faktor yang dapat meningkatkan hubungan persahabatan, yaitu: 

a. Kedekatan mereka satu sama lain (proximity), yaitu bagaimana 

hubungan yang terjalin karna suatu kebiasaan seperti selalu bersama. 

b. Kesamaan akan minat dan sikap mereka (similarity), digambarkan 

seperti memiliki minat atau bahkan suatu yang tidak disukai yang 
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kemudian dari kesamaan tersebut menemukan suatu kecocokan satu 

sama lain. 

c. Saling melengkapi kepribadian mereka (complementarity), yaitu 

bagaimana seseorang mau menerima, mengerti atau bahkan 

melakukan timbal balik satu sama lain. 

d. Ketertarikan fisik (physical attractiveness), dimana seseorang bisa 

tertarik dengan mengagumi seperti mata, rambut, alis, bahkan postur 

tubuh yang. 

Beberapa faktor yang saya jabarkan adalah beberapa faktor yang 

dapat menggambarkan bagaimana sebuah persahabatan dapat terjalin. 

2.7.4 Aspek Kualitas Persahabatan 

Bukowsko dalam Cillesses, Jiang, West, Laszkowski, 2005 memiliki 

gambaran aspek kualitas persahabatan, yakni : 

a. Campanionship, menghabiskan waktu bersama antar sahabat. 

b. Conflict, seseorang bersedih atau berargumen dengan temannya, lalu 

merasa jengkel satu sama lain dan terdapat ketidak sepakatan dalam 

hubungan persahabatan mereka. 

c. Help/aid, saling membantu, menolong, dan melindungi. 

d. Security, kepercayaan bahwa mereka dapat mempercayai, bersandar 

pada temannya. 

e. Closeness, perasaan kasih sayang atau pengalaman spesial yang 

dialami oleh seseorang dengan temannya dan memperkuat ikatan 

orang tersebut dengan temannya. 
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Ciri-ciri persahabatan adalah atribut atau karakteristik dari persahabatan 

itu sendiri. Beberapa contoh ciri-ciri persahabatan adalah keakraban 

(intimacy), persahabatan (companionship) dan konflik. Setiap 

persahabatan memiliki ciri-ciri yang beragam. Pada teman yang sama 

terdapat keakaraban, kebersamaan dalam beraktifitas dan juga ada 

konflik didalamnya. 

2.7.5 Fungsi Pertemanan 

Menurut Gottman dan Parker dalam Santrock (2003), mengatakan 

bahwa ada enam fungsi pertemanan yaitu : 

1. Berteman (Companionship) 

Berteman akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

menjalankan fungsi sebagai teman bagi individu lain ketika sama-

sama melakukan suatu aktivitas. 

2. Stimulasi Kompetensi (Stimulation Competition) 

Pada dasarnya, berteman akan memberi rangsangan seseorang untuk 

mengembangkan potensi dirinya karena memperoleh kesempatan 

dalam situasi social. Artinya melalui teman seseorang memperoleh 

informasi yang menarik, penting dan memicu potensi, bakat ataupun 

minat agar berkembang dengan baik. 

3. Dukungan Fisik (Physicial Support) 

Dengan kehadiran fisik seseorang atau beberapa teman, akan 

menumbuhkan persaan berarti (berharga) bagi seseorang yang 

menghadapi suatu masalah. 
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4. Dukungan Ego 

Dengan berteman akan menyediakan perhatian dan dukungan ego 

bagi seseorang, apa yang dihadapai seseorang juga dirahasiakan, 

dipikirkan dan ditanggung oleh orang lain (berbagi dengan teman) 

5. Perbandingan Sosial (Social Comparison) 

Berteman akan menyediakan kesempatan secara terbuka untuk 

mengungkap ekspresi, kompetensi, minat, bakat dan keahlian 

seseorang. 

6. Intimasi/ Afeksi (Intimacy/Affection) 

Tanda berteman adalah adanya ketulusan, kehangatan, dan 

keakraban satu sama lain. masing-masing individu tidak ada maksud 

ataupun niat untuk menyakiti orang lain karena mereka saling 

percaya, menghargai dan menghormati keberadaan orang lain. 

2.8 Basis Teori 

2.8.1 Semiotika Charles Sander Peirce 

Charles Sanders Peirce adalah salah seorang filsuf Amerika yang 

paling orisinil dan multi dimensional. Pierce adalah pemikir yang 

argumentatif, namun ironisnya ditengah-tengah kehidupan 

bermasyarakat, teman-temannya membiarkan dia hidup dalam kesusahan 

sampai meninggalnya tahun 1914 (Sobur, 2013 : 39) 

Peirce terkenal dengan teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika, 

Peirce seringkali mengulang-ulang bahwa secara umum tanda adalah 

yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Ia mengatakan suatu tanda tak 
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pernah berupa suatu entitas yang sendirian, tapi memiliki tiga aspek, 

yakni : tanda, objek, dan penafsirannya (Sobur, 2013 : 41) 

Bagi Pierce tanda selalu terdapat dalam hubungan triadik, yaitu : 

Ground, Objek dan Interpretant. 

1. Berdasarkan Ground, Pierce membagi menjadi tiga, yakni qualisign, 

sinsign dan legsign. Qualisign adalah kualitas pada tanda, misalnya 

kata-kata kasar, keras, lemah atau merdu. Sinsign adalah eksistensi 

aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya kata kabur 

atau keruh pada kata air sungai keruh yang menandakan bahwa ada 

hujan dihulu sungai. Legsign adalah norma yang ada pada tanda, 

misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan boleh atau tidak 

boleh dilakukan manusia. 

2. Berdasarkan objeknya, terbagi menjadi tiga, yaitu ikon, indeks, dan 

simbol. Ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 

bersifat kemiripan, misalnya potret dan peta. Indeks adalah hubungan 

tanda dan petanda yang bersifat kausal atau sebab-akibat, misalnya 

ada asap sebagai tanda adanya api. Simbol adalah hubungan penanda 

dengan petanda yang bersifat arbiter. 

3. Berdasarkan interpretant, dibagi atas rheme, dicent sign atau dicisign 

dan argument. Rheme adalah tanda untuk orang menafsirkan 

berdasarkan pilihan, contohnya orang yang bermata merah 

menunjukan sehabis menangis atau sakit mata. Dicent sign atau 

dicisign adalah tanda sesuai dengan kenyataan, contohnya jika disuatu 

jalan sering terjadi kecelakaan, maka dipasang rambu lalu lintas yang 
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menyatakan sering terjadi kecelakaan. Sedangkan Argument adalah 

tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu. (Sobur, 

2013 : 41-42) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Peirce mengidentifikasi relasi segitiga diantara tanda, pengguna dan 

realitas eksternal sebagai suatu keharusan model untuk mengkaji makna. 

Peirce menjelaskan modelnya secara sederhana. Tanda adalah sesuatu 

yang dikaitkan pada seseorang untuk sesuatu dalam beberapa hal atau 

kapasitas. Tanda menunjuk pada seseorang yakni, menciptakan dibenak 

orang tersebut suatu tanda yang lebih berkembang, tanda yang diciptakan 

diberi nama interpretant dari tanda pertama. Tanda itu menunjukkan 

sesuatu yakni objeknya. (Fiske, 2006 : 63) 

Ketiga istilah Peirce dapat dimodelkan seperti gambar 1. Panah dua 

arah menekankan bahwa masing-masing istilah dapat dipahami hanya 

dalam relasinya dengan yang lain. Sebuah tanda mengacu pada sesuatu 

diluar dirinya sendiri objek, dan dipahami oleh seseorang dan ini 

memiliki efek dibenak penggunanya interpretant. Interpretant bukanlah 

Tanda 

Interpretant Objek 

Gambar 1. Unsur makna dari Peirce, dari J.Fiske, 2006 : 63 
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efek penggunaan tanda, namun Peirce menyebutkannya sebagai “efek 

pertanda yang tepat”, yaitu konsep mental yang dihasilkan baik oleh 

tanda maupun pengalaman pengguna terhadap objek sehingga makna itu 

tidak tetap, namun beragam dalam batas-batas sesuai dengan pengalaman 

penggunanya. (Fiske, 2006 : 63) 

Peirce membuat tiga kategori tanda yang masing-masing 

menunjukkanhubungan yang berbeda diantara tanda dan objeknya atau 

apa yag diacunya. Sebuah ikon, dalam beberapa hal tanda menyerupai 

objeknya, tanda itu terlihat atau terdengar meneyerupai objeknya. Dalam 

indeks ada hubungan langsung antara tanda dan objeknya, keduanya 

benar-benar terkait satu sama lain. Dalam simbol tidak ada hubungan 

atau kemiripan antara tanda dan objeknya karena sebuah simbol 

dikomunikasikan hanya karena manusia sepakat bahwa simbol itu 

menunjukkan sesuatu. Ikon menunjukkan kemiripan dengan objeknya. 

Indeks merupakan tanda yang hubungan eksistensialnya langsung 

dengan objeknya. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan 

objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan atau aturan. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang digunakan penelitian ini berjudul 

Representasi Whiteness dalam Film Machine Gun Preacher yang diteliti oleh 

Davin Wiratama, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen 

Petra Surabaya pada tahun 2013. Penelitiannya menganalisis tentang 

pemakaian orang berkulit putih sebagai pemeran utama dalam film tersebut, 

sedangkan orang kulit hitam berperan sebagai pendamping tokoh utama, dan 
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terkadang dijadikan tokoh antagonis sebagai lawan orang berkulit putih. 

Penenlitian ini mengungkapkan konsep “whiteness” yang ditujukan untuk 

memberikan identitas rasial yang terhubung kedalam makna sosial terkait 

dengan perbedaan ras. 

Metode yang dipakai oleh peneliti berupa metode semiotika yang 

dikaitkan dengan kode-kode televisi Fiske yang berupa level reality, level 

representation, dan level ideology. Teknik analisis data yang dilakukan 

menggunakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan analisis 

menggunakan sistem dokumentasi dan capture. Kesimpulan yang diperoleh 

dari penenlitian ini adalah bahwa orang kulit putih dalam film di 

representasikan sebagai orang yang memiliki behavior berupa tindakan 

spontan dan responsif, bekerja keras, kompetitif, agresif, dan berani mengambil 

resiko. Sedangkan orang berkulit hitam digambarkan sebaliknya yakni tidak 

beradap, kurang memiliki inisiatif, tidak memliki pendirian, ceroboh, dan tidak 

suka mengambil resiko. 

Hubungan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam dalam 

sebuah  film digambarkan berbeda dengan kehidupan orang kulit putih. 

Dimana orang kulit putih  selalu digambarkan sebagai tokoh protagonis dan 

menyelamatkan kehidupan orang kulit hitam. Hal ini secara tidak langsung 

menunjukan bahwa orang berkulit putih sangat berjasa bagi kehidupan orang 

berkulit hitam, dan bila tidak ada campur tangan orang berkulit putih di 

kehidupan orang berkulit hitam maka orang kulit hitam tidak akan bisa 

bertahan hidup. Padahal pada kenyatannya orang berkulit putih dan orang 

berkulit hitam memiliki kedudukan yang sama. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penenlitian 

 Penelitian Sebelumnya Penelitian yang akan dilakukan 

Judul Penelitian Representasi Whitness dalam 

Film Machine Gun Preacher 

Makna Persahabatan dalam Film 

Anime (Ananlisis Semiotik 

Komunikasi Karakter Utama 

pada Film Anime Kimi no 

Nawa) 

Tujuan Penelitian Untuk melihat gambaran 

whitness berdasar film berlatar 

belakan Afrika yang terdapat 

pada Film Machine Gun 

Preacher. 

Untuk mencari pesan yang 

terdapat dalam film tersebut 

Untuk mengetahui Makna 

Persahabatan dalam Film Anime 

Kimi no Nawa  

Metode Penelitian Metode Kualitatif Deskriptif Metode Kualitatif Interpretatif 

Teori Semiotika John Fiske Semiotika Charles Sanders 

Peirce 

Hasil Analisa Film menggambarkan karakter 

orang kulit putih memilki derajat 

yang lebih tinggi dibandingkan 

orang kulit hitam. Hal ini 

membuat orang berkulit hitam 

digambarkan sebagai orang yang 

tidak bisa apa-apa tanpa adanya 

orang berkulit putih, yang 

dimana pada ralitasnya orang 

berkulit putih ataupun berkulit 

Menggambarkan persahabatan 

dalam film, yang digambarkan 

dengan adanya komunikasi 

verbal dan non verbal dengan 

intensitas tinggi sehingga 

menambah keintiman kedua 

tokoh utama 
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hitam memiliki derajat yang 

sama. 

 

2.10 Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui makna 

persahabatan pada karakter utama yang ditampilkan dalam film anime Kimi no 

Na wa. Adapun makna persahabatan yang dimaksudkan peneliti disini adalah 

perilaku kerjasama,saling mendukung dan melindungi satu sama lain serta 

kondisi saling merindukan mengharap untuk bisa bertemu bertatap muka 

secara langsung. Makna persahabatan tergambarkan secara tersirat didalam 

film anime Kimi no Na wa, maka dari itu peneliti perlu menggali lebih dalam 

makna persahabatan tersebut. Peneliti berfokus pada tanda-tanda mengenai 

persahabatan yang terjalin dalam visual dan dialog dari beberapa adegan pada 

film anime Kimi no Nawa yang dilakukan kedua tokoh utama. Objek penelitian 

membatasi ruang lingkup yang menyangkut persahabatan. Peneliti ingin 

mengetahui makna persahabatan yang tersirat dalam film anime Kimi no Na 

wa dengan menggunakan semiotika Charles Sander Peirce yang dapat berupa 

dalam bentuk ikon, indeks maupun simbol dan hal tersebut ingin disampaikan 

kepada penonton. 

 

 

 

 


