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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Representasi  

 

Representasi berasal dari kata presentasi yang berarti menjelaskan atau 

memaparkan suatu hal secara terperinci, dalam kata lain representasi yaitu 

menjelaskan kembali suatu hal yang tersembunyi untuk membangun persepsi 

yang terkandung dalam film. Representasi adalah proses penting yang 

memproduksi kebudayaan dimana kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, 

dan cipta masyarakat. Menurut O’Sullivan et al, “istilah representasi merujuk 

pada dua hal, yaitu proses dan produk dari pembuatan tanda-tanda untuk 

mencapai maknanya” (Budiawan, 2015:42). 

2.2 Feminisme 

 

 Feminisme berasal dari kata femme yang berarti perempuan. Feminisme 

secara umum merupakan sebuah ideologi dan gerakan wanita yang menuntut 

emansipasi atau kesamaan hak dengan kaum pria. Feminisme bukanlah ideologi 

yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala sesuatu yang melingkupi 

kelahirannya. Feminisme lahir dengan konteks tertentu baik itu budaya, agama, 

ras, etnik, keadaan sejarah tertentu dan lain sebagainya (Prabasmoro, 2007:23).  

Kata feminisme di Indonesia masih sering diperdebatkan karena sebagian 

orang memandang paham ini dari artian yang sempit. Namun, feminisme yang 

dimaksudkan disini adalah paham atau aliran yang memperjuangkan keadilan 

bagi perempuan dari berbagai problematika sosial seperti pelecehan, penindasan, 

kekerasan serta stereotipe. Seperti diketahui, aliran feminisme ada bermacam-
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macam seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, 

feminisme sosial, dan lain-lain. (Murniati, A.N.P, 2004:121) 

2.3 Teori Feminisme 

 

 Teori feminisme adalah sistem gagasan umum dengan cakupan luas 

tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari 

perspektif yang berpusat pada perempuan. Teori feminisme melihat dunia dari 

sudut pandang perempuan.  

1. Feminisme Radikal 

  Feminisme radikal terkenal dengan analisis ketidaksetaraan gender 

yang menekankan laki-laki sebagai sebuah kelompok yang mendominasi 

perempuan untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi, penindasan atas 

perempuan. Sistem dominasi ini disebut ‘patriarki.’ Patriarki sendiri 

berwujud sebagai sebuah sistem relasi sosial (Walby, 2014:4).   

2. Feminisme Liberal 

  Feminisme liberal berbeda dari feminisme radikal, karena tidak 

memiliki analisis atau subordinasi perempuan dalam konteks struktur sosial 

yang menyeluruh, tetapi menganggap subordinasi ini sebagai hasil akhir 

dari berbagai perampasan-perampasan berskala kecil. Feminisme liberal 

adalah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki 

kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa 

kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara 

dunia privat dan publik. Feminisme liberal mengusahakan untuk 

menyadarkan kaum wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. 

(Walby, 2014:5). 
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3. Feminisme Marxis 

  Feminisme marxis menekankan bahwa dominasi laki-laki atas 

perempuan merupakan produk dominasi modal atas buruh. Relasi kelas dan 

eksploitasi ekonomi satu kelas oleh kelas yang lain adalah karakteristik 

sentral dari struktur sosial, dan ciri-ciri ini menentukan hakikat relasi 

gender. Sering kali keluargalah yang dipandang sebagai basis penindasan 

sebagai akibat dari kebutuhan kapital yakni perempuan menjadi buruh 

domestik didalam rumah. (Walby, 2014:5). 

4. Feminisme Sosialis atau Sistem Ganda 

  Feminisme sosialis atau sistem ganda merupakan sintesis dari teori 

marxis dan radikal. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan 

gender untuk memahami penindasan perempuan. Teori ini mengusulkan 

bahwa kapitalisme dan patriarki sebenarnya hadir dan sangat penting dalam 

struktur relasi gender saat ini. Ketidaksetaraan gender di masa sekarang 

dianalisis sebagai hasil dari struktur kapitalis dan patriarki atau masyarakat 

kapitalis patriarki. (Walby, 2014:7). 

5. Feminisme Postmodern 

   Feminisme postmodern menyatakan bahwa konsep-konsep seperti 

patriarki yang menganggap beberapa koherensi dan stabilitas sepanjang 

waktu dan budaya menderita karena esensialisme. Gagasan perempuan dan 

laki-laki luluh dalam pergeseran, konstruksi sosial yang berubah-ubah 

kekurangan koherensi dan stabilitas dari waktu ke waktu. (Walby, 

2014:21). 
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  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori feminisme marxis, 

karena teori ini sesuai dengan penggambaran film Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak yang bertumpu pada pandangan bahwa penindasan 

terhadap kaum perempuan terjadi akibat relasi kelas, dimana Marlina tidak 

bisa membayar hutang pemakaman anaknya, lalu ia didatangi komplotan 

rampok yang ingin mengambil semua harta milik Marlina serta berusaha 

melecehkannya. 

2.4 Feminisme Dalam Film 

 

 Perhatian dan daya upaya untuk menarik lebih banyak penonton 

Indonesia selayaknya terlebih dulu dimulai dengan memperbanyak variasi genre 

dan memperbaiki kualitas teknik film Indonesia. Variasi genre yang semakin 

banyak membuat penonton memiliki banyak pilihan sepanjang tahun. Kelompok 

usia, demografi dan psikografi selayaknya semakin diperhatikan oleh para 

pembuat film. (Effendy, 2008: 18) 

 Pembuatan film-film tentang feminisme bertujuan untuk menolak citra 

stereotipe yang melekat pada perempuan. Para pembuat film feminisme 

mengeksplorasi persoalan tentang bagaimana menentukan sifat feminin di dalam 

kondisi dimana perempuan tidak memiliki suara serta tempat untuk berbicara, 

dan mereka mengasingkan perempuan pada ketiadaan, kebisuan, dan 

peminggiran di dalam budaya. 

 Feminisme dalam film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak ini 

ditunjukkan dengan cara yang berbeda, tidak seperti pada umumnya bahwa 

perempuan harus selalu mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, 

memasak ataupun membereskan rumah. Disini tidak juga digambarkan sebagai 
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perempuan yang cengeng, penuh drama, tetapi dalam film ini menyuguhkan 

beberapa adegan (scene) dengan variasi genre baru ala film koboi (satay 

western). 

 Film yang menampilkan keberanian, perlawanan serta ketangguhan 

seorang janda Sumba bernama Marlina, dimana ia sedang berada pada posisi 

tersulitnya, sendirian di tengah padang savana, memperjuangkan harga diri dan 

hak-hak perempuannya dalam menghadapi sekawanan perampok yang datang ke 

rumahnya untuk mengambil semua harta yang ia punya. Hingga pada akhirnya ia 

berhasil melakukan perlawanan dengan memenggal kepala bos perampok yang 

telah melecehkannya dan Marlina juga berhasil meracuni anggota perampok 

lainnya.  

2.5 Perempuan Dalam Media Massa 

         Perempuan menjadi elemen penting dalam realitas sosial. Kehidupan 

tidak akan pernah lengkap dan dinamis tanpa adanya peran perempuan. Media 

memperkuat posisi perempuan sebagai orang yang pasif, emosional serta 

mengikuti keinginan laki-laki. Film adalah lahan yang kaya akan penggalian 

stereotipe yang ada dalam masyarakat, tapi “sejak 1950-an film memperlihatkan 

adanya ‘keretakan kredibilitas’ dan menjadi lebih merendahkan perempuan 

dibandingkan masyarakat sendiri” (Hollows, 2010:55).  

Jaman dahulu hingga sekarang perempuan tetap digambarkan sebagai 

makhluk yang selalu tunduk kepada laki-laki karena kaum laki-laki selalu 

menonjol daripada kaum perempuan. Luviana (2015) menyatakan bahwa 

stereotipe yang melekat pada perempuan menimbulkan sejumlah persoalan baru 

yang terjadi di masyarakat. Misalnya, perempuan mengalami berbagai macam 
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hambatan karena stereotipe yang melekat dalam masyarakat membatasi akses dan 

kesempatannya. Stereotipe ini yang melestarikan kekerasan dan diskriminasi 

terhadap perempuan, dan industri media kita merupakan propagandis terdepan 

dalam mengkampanyekan stereotipe tersebut.   

 Citra perempuan di media massa masih sering mengandung unsur-unsur 

negatif dan diskriminatif. Stereotipe dalam hal kecantikan membuat banyak 

perempuan membenci tubuhnya. Para perempuan membenci wajahnya yang 

kurang cantik, kakinya yang kurang panjang dan tubuhnya yang terlalu gemuk. 

Alhasil perempuan menjadi pemimpi karena ingin mengubah tubuhnya seperti 

yang diinginkan oleh industri. Tidak hanya itu, industri media juga memecah-

belah perempuan melalui perempuan berwajah cantik vs perempuan berwajah 

pas-pasan, perempuan putih vs perempuan berkulit hitam.  

 Kini media hanya melayani informasi terkait kehidupan elit, merendahkan 

perempuan melalui tayangan sinetron, berita serta iklan yang mencerminkan bias 

gender. Perempuan masih dikonstruksikan di dalam sinetron, iklan dan berita 

sebagai orang yang emosional, cerewet, sangat senang mengurusi persoalan 

personal orang lain dan cengeng. Perempuan hanya dilihat sebagai konsumen, 

dalam media online perempuan banyak mendapatkan kekerasan dan stereotipe. 

2.6 Budaya Sumba 

 

2.6.1 Kepercayaan Asli Masyarakat Sumba 

Kepercayaan asli suku bangsa Sumba disebut Marapu. Orang 

Sumba yang tidak menganut agama resmi di Indonesia mengidentifikasikan 

dirinya sebagai orang Marapu. Seluruh bidang kehidupan orang Sumba 
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terikat dengan pemahaman tentang marapu … marapu merupakan 

kepercayaan terhadap Dewa atau Ilah yang tertinggi, arwah nenek moyang, 

makhluk-makhluk halus (roh-roh) dan kekuatan-kekuatan sakti. Mereka 

dapat memberi berkat, perlindungan, pertolongan yang baik jika disembah. 

Jika tidak, mereka akan memberikan malapetaka atas manusia. Seluruh 

kepercayaan itu terangkum dalam kata Marapu. (Wellem, 2004:41-42).  

Marapu dipandang sebagai perantara antara sang pencipta dengan 

manusia. Marapu lah yang menyampaikan permohonan manusia kepada 

sang pencipta dan sang pencipta menjawabnya melalui Marapu. Kehadiran 

Marapu diwujudkan dalam bentuk benda, misalnya tombak, emas, gading, 

manik-manik dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut dianggap sebagai 

benda keramat yang tidak dapat dijamah oleh sembarang orang. Masyarakat 

Sumba percaya bahwa Marapu hadir dalam benda-benda tersebut. Di 

samping itu mereka juga menyembah hewan seperti ular, buaya, burung 

tekukur hingga anjing. (Wellem, 2004:46). 

2.6.2 Bahasa Sumba 

  Menurut Soesandireja (2013), sebagai suku yang berdiam di Nusa 

Tenggara Timur dan tergolong ke dalam gugusan Austronesia, suku Sumba 

memiliki bahasa daerah yang tergolong ke dalam rumpun bahasa 

Austronesia. Hubungan sejarah Sumba di masa lampau, dengan sendirinya 

memperkaya perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Sumba. 

 Bahasa-bahasa yang memperkaya kosakata Bahasa Sumba yaitu 

Bahasa Sulawesi, Bahasa Jawa dan Bahasa melayu yang lebih tua. Bahasa 

Sumba tidak mengenal kelamin kata dan juga tidak mengenal kelas kata. 
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Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sumba sangat beragam, terlebih di 

Sumba terbagi menjadi empat kabupaten yaitu kabupaten Sumba Barat, 

Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Sumba Tengah.  

 Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sumba Barat adalah 

Wewewa. Logat Wewewa adalah logat yang paling populer karena lebih 

mudah dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Sumba 

Barat. Logat lainnya yang ada di Sumba Barat yaitu logat Kodi, logat 

Lamboya, logat Mamboro, logat Wanokak, logat Laora, logat Laoli, dan 

logat Ana Kalang. Dalam logat Wewewa, huruf /s/ diucapkan dengan huruf 

/z/. Begitu pun dengan logat Kodi yang mengucapkan huruf /s/ menjadi /h/, 

seperti halnya dalam ucapan logat Kambera. Bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat Sumba Timur adalah Kambera. Lafal logat Kambera sebagian 

besar tidak mengenal palatal, yaitu huruf /nj/, /j/, /ny/. Huruf /s/ dalam logat 

Kambera diucapkan sebagai huruf /h/. Contoh kata kabisu diucapkan 

[kabihu]. 

2.6.3 Pakaian Adat Sumba 

Masyarakat tradisional Nusa Tenggara Timur menjadikan tenunan 

sebagai harta milik keluarga yang bernilai tinggi karena kerajinan tangan ini 

sulit untuk dibuat. Proses pembuatan atau penuangan motif tenunan hanya 

berdasarkan imajinasi penenun sehingga dari segi ekonomi memiliki harga 

yang cukup mahal. Tenunan sangat bernilai dipandang dari nilai simbolis 

yang terkandung didalamnya, termasuk arti dari ragam hias yang ada karena 

ragam hias tertentu yang terdapat pada tenunan memiliki nilai spiritual dan 

mistik menurut adat.  
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Pada mulanya tenunan dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

sebagai busana penutup dan pelindung tubuh, kemudian berkembang untuk 

kebutuhan adat (pesta, upacara, tarian, perkawinan dan kematian), hingga 

sekarang merupakan bahan busana resmi dan modern yang didesain sesuai 

perkembangan mode, juga untuk memenuhi permintaan/kebutuhan 

konsumen.  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Pakaian Adat Sumba, Nusa Tenggara Timur 

Sumber: https://www.senibudayaku.com/2017/10/pakaian-adat-nusa-tenggara-

timur-lengkap.html 

 

Agnes (2013), menyatakan bahwa di Sumba Timur strata antara 

kaum bangsawan (maramba), pemuka agama (kabisu), dan rakyat jelata (ata) 

masih berlaku. Perbedaan strata sosial ini juga terlihat pada tata rias dan 

pakaian adatnya. Perangkat pakaian adat Sumba terletak pada penutup badan 

berupa lembar-lembar besar kain hinggi untuk pria dan lau untuk wanita. 

Kain-kain hinggi dan lau yang dibuat dengan teknik tenun ikat dan pahikung 

serta aplikasi muti dan hada sebagai lambang dalam konteks sosial, ekonomi 

serta religi suku Sumba.  
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Pakaian adat Sumba lebih cenderung ditekankan pada tingkat 

kepentingan daripada hierarki status sosialnya. Pakaian pria Sumba terdiri 

dari penutup kepala, penutup badan, perhiasan dan senjata tajam. Sebagai 

penutup badan digunakan dua lembar hinggi, yaitu hinggi kombu dan hinggi 

kowaru. Hinggi kombu dipakai pada pinggul dan diperkuat letaknya dengan 

sebuah ikat pinggang kulit yang lebar. Hinggi kowaru digunakan sebagai 

pelengkap. Di kepala dililitkan tiara patang, sejenis tutup kepala dengan 

lilitan dan ikatan tertentu yang menampilkan jambul. Jambul dapat 

diletakkan di depan, samping kiri, atau samping kanan sesuai dengan 

maksud lambangnya. Jambul di depan melambangkan kebijaksanaan dan 

kemandirian.  

Pakaian pria Sumba juga dilengkapi dengan sebilah kabiala (lambang 

kejantanan) yang disisipkan pada bagian kiri ikat pinggang. Pada 

pergelangan tangan kiri dipakai kanatar dan mutisalak yang mencerminkan 

kemampuan ekonomi serta tingkat sosial. Secara menyeluruh hiasan dan 

penunjang pakaian ini merupakan simbol kearifan. Secara tradisional, pria 

Sumba tidak menggunakan alas kaki, namun dewasa ini perlengkapan 

tersebut semakin banyak digunakan khususnya di daerah perkotaan. 

Bagi perempuan Sumba Timur, ada beberapa kain yang digunakan 

sebagai pakaian pesta dan upacara wanita, seperti Lau kowaru, Lau pahudu, 

Lau mutikau, dan Lau pahudu kiku. Kain-kain tersebut dipakai sebagai 

sarung setinggi dada (lau pahudu kiku) dengan bagian bahu tertutup toba 

huku yang sewarna dengan sarung. Untuk bagian kepala wanita Sumba 

Timur memakai tiara berwarna polos yang dilengkapi dengan hiduhai dan 
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hai kara. Pada dahi disematkan perhiasan logam (emas atau sepuhan) yaitu 

maraga. Di telinga tergantung perhiasan berupa kalung-kalung keemasan. Di 

bagian leher juga dikenakan kalung-kalung keemasan yang menjurai ke 

bagian dada.  

Kalung yang bersimbol alat reproduksi atau biasa disebut dengan 

mamuli. Biru (tanpa tahun), menyatakan bahwa mamuli adalah perhiasan 

khas dari pulau Sumba berbentuk anting-anting yang ukurannya agak besar 

dengan hiasan ornamen pelengkap. Mamuli diyakini sebagai lambang jati 

diri, serta bentuk dasarnya menyerupai bentuk rahim atau kelamin 

perempuan sebagai simbol kewanitaan dan lambang kesuburan untuk 

menghormati kedudukan perempuan.  

2.6.4 Perempuan Dalam Budaya Sumba 

 

Sejak masa primitif  budaya patriarki memiliki peran yang besar bagi 

masyarakat yang ada di Sumba, seperti dalam rumah tangga masyarakat 

Sumba yang menjunjung tinggi pemahaman bahwa laki-laki adalah kepala 

rumah tangga yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam rumah 

tangga dan juga sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut. Perempuan 

tidak memiliki kedudukan dalam urusan adat maupun dalam upacara 

keagamaan, urusan adat merupakan bagian laki-laki, perempuan hanya 

mengurusi hal-hal yang bersifat domestik saja.  

Pada umumnya kaum perempuan harus tetap tinggal di rumah untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah karena tidak mempunyai kemampuan untuk 

berburu melainkan mereka mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan 

dan minuman bagi semua orang. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar bagi 
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perempuan dan laki-laki, karena telah membudaya dalam masyarakat 

Sumba, dan jika terjadi perubahan maka orang-orang akan mempertanyakan 

hal tersebut. (Wellem, 2004:90) 

Di pulau Sumba, perempuan adalah sasaran ketidakadilan dimana 

mereka akan dipaksakan untuk menikah dengan laki-laki pilihan dari orang 

tua mereka. Karena menurut mereka laki-laki pilihan mereka adalah yang 

terbaik untuk masa depan mereka dan kebanyakan orang tua di Sumba akan 

bangga jika mereka yang memilihkan pasangan hidup untuk anak 

perempuannya. Menurut mereka cinta itu akan hadir setelah perempuan dan 

laki-laki dinikahkan secara adat maupun secara gereja. Perempuan Sumba 

belum banyak yang memahami apa yang disebut feminisme, kaum feminis 

karena akses informasi mereka sangat minim. (Wellem, 2004:93) 

2.7 Film 

2.7.1 Pengertian Film 

Film sebagai media yang cepat untuk menyampaikan sebuah pesan 

dimana film juga menjangkau banyak segmen sosial, membuat para ahli 

yakin bahwa film mempunyai potensi untuk mempengaruhi khalayak 

(Sobur, 2004:127). Film pun mempunyai tokoh-tokoh sebagai pelaku dalam 

sebuah film. Film menampilkan tokoh-tokohnya secara langsung dan secara 

visual. Tokoh-tokoh dalam film tidak dibangun dengan kata-lata melainkan 

tokoh tersebut secara langsung hadir di hadapan audiens dengan pertolongan 

gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan pada layar putih … dari 

penampilan tokoh itulah penonton mengetahui sifat (watak), sikap-sikap, dan 

kecenderungan-kecenderungan sang tokoh. (Eneste, 1991: 29)  
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Film pun mempunyai tema tertentu yakni persoalan yang hendak 

disampaikan atau diutarakan pembuat film kepada penontonnya. Tema itulah 

yang harus dituangkan dalam gambar-gambar sehingga penonton dapat 

menangkap pesan atau ide pembuat film ... keberhasilan film tergantung 

pada beberapa faktor: skenario, pengambilan gambar, permainan para 

pelaku, penyusunan gambar, dan lain-lain. (Eneste, 1991: 58) 

Film banyak digemari oleh masyarakat karena film menjadi salah 

satu media untuk mengetahui berbagai macam isu, pesan, dan makna dari 

apa yang terkandung di dalamnya. Kebanyakan cerita dalam film berasal 

dari pemikiran seorang penulis ataupun sutradara. Film dapat terinspirasi 

dari kisah atau fenomena yang sedang marak terjadi di tengah masyarakat. 

2.7.2 Jenis-jenis Film 

1. Film Dokumenter: Film yang menyajikan realita melalui berbagai 

cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun film 

dokumenter tidak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, 

pendidikan dan propaganda bagi setiap orang atau kelompok 

tertentu…film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata 

mungkin (Effendy, 2014:2). 

2. Film Cerita Pendek: Film yang biasanya berdurasi di bawah 60 

menit. Banyak negara seperti Jerman, Australia, Kanada dan 

Amerika Serikat, menjadikan film pendek sebagai batu loncatan 

bagi seseorang atau kelompok tertentu untuk memproduksi film 

cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh 

mahasiswa/mahawiswi jurusan film atau kelompok yang 
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menyukai dunia film serta ingin berlatih membuat film dengan 

baik. (Effendy, 2014:4) 

3. Film Cerita Panjang: Film yang berdurasi lebih dari 60 menit, 

kebanyakan berdurasi 90-100 menit. Film yang termasuk cerita 

panjang yaitu seperti film yang ditayangkan pada bioskop-bioskop 

(Effendy, 2014:4). 

2.7.3 Teknik Pengambilan Gambar Dalam Film 

Dalam film, istilah-istilah close up, long shot, dan sebagainya sudah 

sangat familiar di telinga kita. Ukuran gambar biasanya dimulai dari 

tampakan yang lebih besar hingga yang paling kecil, dan dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu close up, medium shot, dan long shot. Gambar close up 

dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu big close up, medium close up, dan 

close up. Gambar medium shot dibagi menjadi dua bagian yaitu medium 

shot dan knee shot (ukuran gambar yang menampilkan gambar dari lutut ke 

atas hingga penuh sampai bagian atas kepala.  

Sedangkan untuk long shot dibagi menjadi tiga bagian yaitu full shot 

(ukuran manusia penuh dari ujung kaki hingga ujung kepala), long shot 

(ukuran manusia secara penuh tetapi alam masih dapat terlihat), dan 

extreme long shot (menampakkan gambar pemandangan alam yang luas, 

manusia tampak kecil ukurannya). (Semedhi, 2011:50-52) 
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Tabel 2.1 Motivasi Shot 

No. Ukuran shot Motivasi shot 

1. Big Close Up (BCU) Menggambarkan detail wajah 

seseorang  

2. Close Up (CU) Menggambarkan ekspresi dengan 

sangat jelas 

3. Medium Close Up (MCU) Menggambarkan ekspresi wajah 

dengan jelas 

4. Medium Shot (MS) Menggambarkan tokoh secara 

dekat, dari bagian perut ke atas. 

5. Knee Shot (KS) Menggambarkan pergerakan objek 

secara lamban, ekpresi wajah dan 

gerakan tangan, apa yang dibawa 

ditangannya tetap terlihat 

6. Full Shot (FS) Menggambarkan seluruh tubuh 

secara utuh untuk tetap bisa melihat 

ekspresi wajah dan seluruh gerakan 

tubuhnya 

7. Long Shot (LS) Menggambarkan pemandangan 

alam yang terbatas, tidak bisa 

melihat ekspresi tokoh secara jelas 

8. Extreme Long Shot (ELS) Menggambarkan pemandangan 

alam secara luas dan untuk 

memperlihatkan objek yang 

bergerak cepat, tidak bisa melihat 

ekspresi tokoh secara jelas 

         Sumber: Semedhi (2011:55-57),  telah diolah kembali 

2.8 Film Sebagai Alat Komunikasi Massa  

 

Film sebagai alat komunikasi massa memiliki kemampuan menjangkau 

banyak masyarakat serta dapat memberikan fungsi yang bermanfaat disamping 

itu film juga dapat menjadi alternatif bagi siapa saja yang membutuhkan 

informasi dan hiburan ditengah-tengah kesibukan mereka. Film sebagai alat 

komunikasi massa juga memiliki arti bahwa film adalah medium yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Pada umumnya proses komunikasi 

massa tidak mendapatkan feedback (umpan balik) secara langsung, tetapi 

tertunda dalam waktu tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi 

massa menurut Laswell dalam (Deddy Mulyana, 2007:69), yaitu: 
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1. Who (Komunikator) 

2. Says What (Pesan) 

3. In Which Channel (Saluran atau media) 

4. To Whom (Komunikan atau audiens) 

5. With What Effect (Akibat) 

Menurut Effendy (1992:188) dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori 

dan Praktek, terdapat tiga unsur komunikasi massa, yaitu:  

1. Khalayak 

2. Pengalaman Komunikasi 

3. Sumber Komunikasi 

2.9 Semiotika  

 

Istilah semiotika berasal dari Bahasa Yunani, ‘semeion’ yang berarti tanda. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis yang mengkaji tentang tanda 

(the study of signs). Semiotika menurut Segers merupakan suatu disiplin yang 

menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana berdasarkan 

sistem tanda. Semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang 

tanda-tanda dan segala yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, 

hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh 

mereka yang menggunakannya (Kriyantono, 2010:265).  

Analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal 

yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Karena sistem tanda 

sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. 
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Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi 

sosial di mana pengguna tanda tersebut berada (Kriyantono, 2010:266).  

Tanda sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti ‘pengidentifikasi’ atau 

‘penama’. Tanda adalah sesuatu yang mewakili dirinya dan tidak mewakili 

sesuatu yang lain. Pada umumnya tanda mengandung dua bentuk, pertama tanda 

dapat menjelaskan sesuatu baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan 

makna tertentu. Kedua, tanda mengkomunikasikan maksud suatu makna. Jadi 

setiap tanda berhubungan langsung dengan objeknya, “keberadaan tanda sangat 

bergantung pada realitas yang direpresentaikannya. Realitas mendahului sebuah 

tanda, serta menentukan bentuk dan perwujudannya. Ketiadaan realitas berakibat 

logis pada ketiadaan tanda” (Piliang, 2012:91). 

Tanda merupakan gabungan antara penanda dan petanda. Begitulah 

kesatuan antara penanda dan konsep dibaliknya. Menurut Van Zoest, film 

dibangun dengan tanda-tanda semata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem 

tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan, 

yang terpenting adalah gambar dan suara (kata yang diucapkan ditambah dengan 

musik-musik lain yang mendukung gambar) serta musik dari film itu sendiri 

(Budi Irawanto, 1999:35). 

2.10  Semiotika Roland Barthes 

 

Penelitian ini menggunakan teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland 

Barthes, dimana Barthes berpendapat bahwa semiotika mempunyai suatu tataran 

signifikan, the first order semiological (semiologi tingkat pertama) Barthes 

menyebutnya dengan denotasi, dan the second order of semiological (semiologi 

tingkat kedua) sebagai konotasi. Dalam semiotika konotasi nama yang paling 
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dikenal adalah Roland Barthes, dimana ia dikenal sebagai salah seorang pemikir 

strukturalis yang getol mempraktikkan model linguistik dan semiologi 

Saussurean (Sobur, 2004:63). 

Perhatian Barthes terletak pada gagasannya tentang signifikasi dua tahap 

(two order of signification) beserta elemen mitosnya. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Signifikasi Dua Tahap Barthes 

Sumber: Buku Roland Barthes 

 

Melalui gambar diatas, Barthes menjelaskan bahwa signifikasi tahap 

pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah 

tanda terhadap realitas eksternal. Signifier atau penanda berbentuk imaterial 

seperti bunyi-bunyian, objek, gambar (Barthes, 2017:68). Sedangkan signified 

atau petanda bukanlah sebuah objek melainkan representasi mental dari objek 

tersebut (Barthes, 2017:61). Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna 

yang paling nyata dari tanda, dalam arti lain denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap suatu objek. Signifikasi tahap kedua Barthes disebut 

sebagai konotasi, yaitu makna yang subjektif, dalam arti lain konotasi yaitu 

bagaimana menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai kebudayaannya.  
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Selain itu Barthes juga menambahkan elemen mitos dalam teorinya 

dimana mitos muncul dalam teks pada level kode. Mitos merupakan suatu pesan 

yang di dalamnya ideologi berada. Mitos adalah cara berpikir dari suatu 

kebudayaan terhadap sesuatu, atau dengan kata lain cara untuk memahami 

sesuatu. Mitos menjalankan fungsi naturalisasi untuk membuat nilai-nilai yang 

bersifat historis dan kultural, sikap dan kepercayaan menjadi tampak alamiah, 

normal, common sense, dan karenanya benar. (Barthes, 2017:9).  

Aspek lain dari mitos yang ditekankan Barthes adalah dinamismenya. 

Bagaimana mitos berubah dan beberapa diantaranya dapat berubah dengan cepat 

guna memenuhi kebutuhan perubahan dan nilai-nilai cultural dimana mitos itu 

sendiri menjadi bagian dari kebudayaan. Tidak ada mitos yang universal dalam 

sebuah kebudayaan. 




