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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

Menurut Bittner dalam (Winarni, 2003:5), Komunikasi Massa 

merupakan pesan yang komunikasinya atau penyampaian pesannya 

dilakukan melalui media massa pada jumlah orang yang banyak, dan 

dalam hal ini adalah masyarakat luas. 

Komunikasi massa dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi 

kompleks yang terdiri dari beberapa atau kumpulan individu yang 

mengeluarkan biaya besar guna menyusun atau mengkonstruksi dan 

mengirimkan pesan kepada khalayak. Pesan yang terdapat dalam 

komunikasi massa merupakan pesan yang bersifat umum  yang mana tiap 

orang dapat memahami  pesan-pesan dari komunikasi massa yang terdapat 

pada sebuah media massa (Winarni, 2003:5). 

Pesan yang diterima oleh masyarakat atau khalayak akan terus 

mengalami proses decoding, interpreting, dan encoding untuk kemudian 

disampaikan kepada individu-individu lain yang ada dalam masyarakat 

atau sebuah kelompok penerima pesan tersebut. Proses timbal balik atau 

Feedback yang terjadi dalam proses komunikasi ini adalah feedback yang 

tertunda, yang mana dalam feedback ini komunikator dan penerima pesan 

tidak bisa didapatkan secara langsung seperti halnya komunikasi yang 

dilakukan secara tatap muka (langsung). 
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Menurut Severin, Tan, dan Wright dalam (Winarni, 2003:8) 

Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang merupakan 

penggunaan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dengan 

komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, 

sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. 

Severin, Tan, dan Wright dalam (Winarni. 2003:8-9) juga 

menjelaskan beberapa sifat komunikasi massa yang sekaligus 

membedakannya dengan bentuk komunikasi yang lain, yaitu: 

1. Komunikator Terlembagakan 

Kepemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, 

organisasi usaha yang mempunyai struktur dan penjelmaan 

atau pemberian tugas, fungsi-fungsi serta misi tertentu. Dalam 

organisasi kepemilikan media ini, biasanya terdapat: 

gatekeeper (penjaga gawang).  

Fungsinya adalah sebagai editor (penyunting) yang 

berfungsi menyunting naskah agar sesuai dengan misi atau 

tujuan organisasi, sasaran yang dituju maupun konteks yang 

meliputi organisasi pers dengan khalayak secara bersama-sama. 

2. Pesan bersifat umum 

Pesan komunikasi massa bersifat umum, universal, 

yaitu pesan yang ada tentang berbagai hal yang terjadi disekitar 

kita baik pada lingkup lokal, nasional, maupun internasional, 
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serta yang patut untuk diketahui oleh masyarakat atau 

khalayak. 

Pesan sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu: isi atau isi 

pesan dan lambang untuk mengeskpresikannya. Isi pesan 

bersifat umum yang patut diketahui masyarakat. Sedangkan 

lambang disesuaikan dengan media, untuk media radio 

menggunakan lambang bahasa lisan, surat kabar dengan bahasa 

tulisan dan ada juga gambar, dan pada film atau televisi yang 

diutamakan adalah lambang gambar. 

3. Komunikan Anonim dan Heterogen 

Komunikan dalam suatu komunikasi adalah khalayak 

yang bersifat heterogen atau bermacam-macam dalam segi 

demografis (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat 

tinggal, status perkawinan, dll.), segi psikologis (cara hidup) 

tertentu yang memberikan ciri khas bagaimana seseorang 

dalam menjalani kehidupan sehari-harinya berdasar tingkat 

pendapatan dan juga tingkat pendidikannya). 

Komunikan bersifat anonim (tidak saling mengenal), 

dimana anggota komunikan memiliki jumlah yang banyak, 

namun pada suatu tempat dan juga waktu yang sama 

komunikan atau masyarakat mendapat jenis pesan yang isinya 

sama dari media massa yang berbeda. 
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4. Media massa menimbulkan keserempakan 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan 

komunikasi lainnya terdapat pada jumlah sasaran khalayak atau 

komunikan yang dicapai relatif banyak dan tidak terbatas. 

Pesan yang diterima oleh komunikan yang banyak tersebut 

secara serempak dan bersamaan memperoleh pesan yang sama. 

Keserempakan ini diartikan sebagai kesamaan kontak 

yang terjadi dengan sejumlah besar penduduk yang berada jauh 

satu sama lain dengan komunikator atau pengirim pesan. 

5. Mengutamakan Unsur Isi daripada Hubungan 

Unsur isi dan hubungan merupakan salah satu aspek 

yang terlibat dalam setiap komunikasi. Namun, berbeda dengan 

komunikasi antarpersonal yang mementingkan unsur 

hubungan, Unsur isi dalam Komunikasi massa merupakan hal 

yang terpenting dikarenakan pesan harus disusun sedemikian 

rupa berdasar sistem tertentu dan disesuaikan dengan 

karakteristik media massa yang akan digunakan. 

6. Bersifat satu arah 

Komunikasi massa pada dasarnya merupakan 

komunikasi dengan menggunakan dan melalui media massa. 

Dikarenakan komunikasi yang dilakukan melalui media massa, 

maka tentu saja komunikator dengan komunikan tidak 

melakukan kontak langsung melainkan melewati sebuah media. 



14 
 

Komunikator aktif dalam menyampaikan pesan kepada 

komunikan yang hanya aktif dalam menerima pesan, dan 

diantara keduanya tidak dapat melakukan timbal balik atau 

dialog, karena komunikasi massa bersifat satu arah. 

7. Stimuli alat Indera terbatas 

Komunikasi massa memiliki kelemahan, dan salah 

satunya adalah pada Stimuli pada Indera manusia sebagai 

penerima pesan atau komunikan. Berbanding terbalik dengan 

Komunikasi antarpersonal yang dimana komunikator dan 

komunikan dapat bertatap muka dan dapat memaksimalkan alat 

indera yang ada karena kedua belah pihak dapat melihat, 

mendengar, mencium secara langsung, meraba, dan bahkan 

mungkin merasa. 

Berbeda dengan Komunikasi massa yang mana stimulus 

pada alat indera bergantung kepada jenis media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. 

8. Umpan Balik Tertunda 

Komponen umpan balik atau feedback merupakan 

faktor penentu dalam apapun bentuk komunikasi yang 

dilakukan. Efektivitas suatu proses komunikasi seringkali dapat 

dilihat dari feedback yang disampaikan oleh komunikan kepada 

komunikator sebagai pembuat pesan. Umpan balik pada 

komunikasi massa bersifat secara tidak langsung (indirect 
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feedback). Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa 

merupakan komunikasi yang bersifat satu arah.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh 

kumpulan individu dalam sebuah organisasi atau lembaga yang saling 

bekerja sama dalam untuk menyalurkan dan menyebarkan informasi 

kepada khalayak melalui sebuah media.  

2.2 Media Komunikasi Massa 

Dalam menyebarkan informasi atau pesan, komunikasi massa 

memerlukan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau 

pesan kepada khalayak yang menjadi sasaran penyampaian informasi. 

Saluran yang digunakan tersebut adalah media massa, media massa 

merupakan sarana yang memungkinkan terlaksananya proses dari 

komunikasi massa.  

Dijelaskan dalam (Winarni, 2003:17) media massa yang sering 

digunakan dalam penyaluran informasi atau pesan komunikasi massa 

dapat dilihat dan dikelompokkan, yaitu antara lain : 

a. Media cetakan (printed media), yang mencakup surat kabar, 

majalah, buku, pamphlet, brosur, dan sebagainya. 

b. Media elektronik, seperti radio, televisi, film, slide, video, dan 

lain sebagainya. 
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Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa media massa 

merupakan sebuah sarana penyalur informasi atau pesan dalam 

komunikasi massa yang digunakan oleh suatu lembaga atau organisasi. 

Media massa merupakan sebuah sarana yang efisien dan efektif yang 

sering digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh pesan dan 

informasi, media massa sendiri terbagi menjadi dua, yakni media massa 

cetak dan media massa elektronik. 

2.3 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Media massa merupakan singkatan dari media komunikasi massa 

atau saluran penyampaian pesan kepada publik. Komunikasi massa disebut 

juga komunikasi media massa (Mass Media Communication dan 

Communicating with Media) yaitu berkomunikasi melalui media massa 

meliputi media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid) dan media 

elektronik (film, televisi dan radio). Jadi dapat disimpulkan, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa dalam 

penyampaian informasi yang ditujukan kepada orang banyak (publik) dan 

diterima secara serentak. 

Media massa merupakan suatu sumber informasi  dan hiburan 

dalam kehidupan modern. Media massa pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu media cetak dan media elektronik. Yang 

termasuk media cetak yaitu buku, surat kabar, dan majalah.  
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Sedangkan yang termasuk media elektronik yaitu radio, televisi, 

film, dan media on-line (internet). Media massa sebagai alat komunikasi 

massa memiliki empat fungsi : (1) Menyampaikan informasi (to inform), 

(2) Mendidik (to educate), (3) Menghibur (to entertain), (4) 

Mempengaruhi (to influence) (Effendy, 2008:26). 

Film adalah gambar dan suara yang terdiri dari integrasi jalinan 

cerita, jalinan cerita terbentuk dari menyatunya peristiwa atau adegan. 

Dalam film terdapat urutan adegan yang di dalamnya di iringi suara, baik 

dialog maupun musik, sehingga cerita yang di tampilkan  menjadi  nyata 

dan penonton dapat menangkap pesan yang di bawa (Wigdado dan 

Winastawan, 2007:1). 

Menurut undang-undang republik Indonesia nomer 8 tahun 1992 

bab 1 pasal 1 poin 1 tentang perfilman, yang dimaksud dengan film adalah 

karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa 

pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan 

direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran 

melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan 

atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan ditayangkan dengan 

sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya. 
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(Oey Hong Lee 1965:40) dalam (Sobur, 2009:126), menyebutkan, 

film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, 

mempunyai massa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan 

perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan 

surat kabar sudah dibikin lenyap. 

Hal ini membuktikan bahwa dari permulaan sejarahnya film 

dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia 

tidak dapat mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan 

demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada masa 

pertumbuhannya dalam abada ke-18 dan permulaan abad ke-19. Film, 

menurut Oey Hong Lee, mencapai puncaknya di antara perang dunia I dan 

perang dunia II, namun kemudian merosot tajam setelah tahun 1945, 

seiring dengan munculnya medium televisi. 

Seperti halnya media komunikasi massa yang lain, film terlahir 

sebagai sesuatu yang tidak bisa lepas dari akar lingkungan sosialnya. 

Media massa merupakan sebuah bisnis, sosial, budaya, sekaligus 

merupakan sebuah politik. Dalam konteks hubungan media dan publik, 

seperti halnya media massa yang lain, film juga menjalankan fungsi utama 

media massa seperti yang dikemukakan oleh Laswell (Mulyana, 2007:37) 

sebagai berikut : 
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a. The Surveillance of the environment. Artinya media massa 

mempunyai fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai 

pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan 

penglihatan masyarakat luas. 

b. The correction of the parts of society to the environment. Artinya 

media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan 

interpretasi informasi. Dalam hal ini peranan media adalah 

melakukan selekasi mengenai apa yang pantas dan perlu untuk 

disiarkan. 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the 

next. Artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan 

warisan sosial budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. 

Fungsi ini merupakan fungsi pendidikan oleh media massa. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Majalah 

merupakan media massa yang berbentuk cetak dan termasuk kedalam 

media komunikasi massa. Hal ini dikarenakan majalah dibuat dikarenakan 

fungsinya sebagai media komunikasi massa yang mana dalam tujuan 

lembaga (organisasi) untuk menyebarkan informasi kepada khalayak 

ataumasyarakat banyak.  
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2.4 Film 

2.4.1 Pengertian Film 

Film dalam kamus komunikasi, (Efendy, 2002:134) didefinisikan 

sebagai media komunikasi yang bersifat audio dan visual. Audio dan 

visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang 

berkumpul di suatu tempat tertentu. 

Film adalah tampilan gambar-gambar dan adegan bergerak yang 

disusun untuk menyajikan sebuah cerita pada penonton (Montgomery, 

2005:342) 

Menurut Arthur Berger (2005:128), Film adalah bentuk suatu 

kerjasama dimana sejumlah orang dengan bidang keahlian yang berbeda, 

melakukan suatu peran yang penting. Disana terdapat para aktor dan artis 

yang menjadi palaksana seni. Disana juga terdapat para editor film, penulis 

lagu, dan musik latar, operator kamera, penanggungjawab kostum, ahli 

tata lampu dan sejumlah orang yang dapat digolongkan sebagai artis 

pendukung produksi. 

Garin Nugroho dalam buku Kekuasaan dan Hiburan (1995:77) 

menguraikan bahwa film adalah penemuan komunal dari penemuan-

penemuan sebelumnya (fotografi, perekaman gambar, perekaman suara, 

dll). Garin menambahkan film sering disebut sebagai media cangkokan 

dari unsur seni-seni lainnya, dari drama, teater, puisi, tari, hingga novel, 

maka dia akrab dengan proses imajinatif dan proses simbolis. 
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Salah satu media komunikasi massa yang menarik untuk 

diperbincangkan adalah film. Film begitu diminati oleh banyak orang 

karena selain media sebagai penyalur pesan, film juga sebagai sarana 

hiburan. Arthur Miller dalam William L. River dkk (2004:17) menuliskan 

bahwa semenjak revolusi komunikasi pada abad ke-19 dan ke-20 an film 

bersama dengan radio, televisi serta media cetak mampu menguasai 

penyebaran informasi dan gagasan sekaligus menjadi sarana hiburan 

masyarakat. 

Film atau motion pictures berkembang dengan pesat yang semula 

hanya film bisu menjadi film bicara sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dari sudut pengambilan gambar, 

teknik editing yang baik serta gerakan-gerakan kamera yang dinamis 

menjadikan film sebagai media hiburan yang sangat menarik untuk 

dinikmati. 

Sebagai media komunikasi massa yang memiliki kekuatan pandang 

dan dengar, film dapat menyampaikan pesan dari pembuat film yaitu 

sutradara dan produser kepada penonton atau masyarakat luas. Pesan 

tersebut dapat berupa simbol-simbol atau kode-kode yang 

menggambarkan pesan itu sendiri. Simbol-simbol atau kode-kode tersebut, 

berupa audio dan visual. Simbol-simbol yang terdapat dalam film 

memiliki makna masing-masing baik yang berasal dari pembuatan film 

maupun yang menonton film itu sendiri. 
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Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk simbol. Salah 

satu sifat dasar manusia, menurut Wieman dan Walter, adalah kemampuan 

menggunakan simbol. Kemampuan manusia menciptakan simbol 

membuktikan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi 

dalam berkomunikasi (Sobur, 2009:164). Film mampu menampilkan 

realitas kedua yang tidak luput dari permainan simbol-simbol dalam 

proses komunikasi antara sang sutradara dengan penonton. 

Selain itu, film sebagai media pandang dan dengar yang sarat akan 

hiburan, film juga memiliki kelebihan lainnya diantaranya, film mampu 

menampilkan realitas keuda (The Second Reality) dari kehidupan manusia. 

Cerita atau kisah yang ditayangkan bisa lebih bagus dari kondisi nyata 

sehari-hari atau sebaliknya.  

Hal tersebut senada dengan penjelasan Graeme Turner dalam 

Irawanto (1999:14-15) bahwa dia menolak perspektif yang melihat film 

sebagai refleksi masyarakat. Film bukan hanya sekedar “memindah” 

realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Tetapi film merupakan 

representasi berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari 

kebudayaannya. 

Dalam sejarah perkembangannya, film pertama kali dikenalkan 

kepada publik Amerika Serikat adalah The Light Of An American Fireman 

dan The Great Train Robbery The Great Train Robbery yang dibuat oleh 

Edwin pada tahun 1903 (Hierbert dalam Ardianto, 2004:134). Dalam 

catatan sejarah perfilman di Indonesia, film yang pertama kali diputar 
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adalah film yang berjudul “Lady Van Java” yang diproduksi di Bandung 

pada tahun 1926 oleh David. Pada tahun 1927/1928 Krueger Corporation 

memproduksi film “EulisAtji” dan sampai tahun 1930 (Ardianto, 

2004:135). Dunia perfilman Indonesia sendiri sempat mengalami mati suri 

dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat krisis 

moneter pada akhir 1998. Namun sejak tahun 2001, perfilman nasional 

telah bangun dari mati suri nya yang ditandai dengan munculnya film Ada 

Apa Dengan Cinta? Yang menjadi Box Office di negerinya sendiri. Sejak 

saat itu banyak sekali film-film yang dibuat dan ditayangkan di bioskop-

bioskop tanah air. 

Keindahan format penyajian yang kaya akan kreativitas pada segi 

teknis merupakan keunggulan film pada saat ini. Namun masih ada yang 

perlu disayangkan dari film nasional saat ini, yaitu pada segi tema dan isi 

dari film itu sendiri. Tema yang disodorkan kerap kali monoton seputar 

cinta atau musik dan berkesan tidak mencerminkan budaya bangsa 

Indonesia. 

2.4.2 Karakteristik Film 

Sebagai alat komunikasi massa, film tidak hanya sebagai sarana atau 

hiburan saja, namun lebih kompleks daripada itu. Film mempunyai 

karakteristik yaitu : (Ardianto, 2004:145) 

1. Layar yang luas/lebar 

Layar film yang lebar atau luas dapat memuaskan atau keleluasaan 

penonton untuk melihat adegan-adegan yang ada dalam film tersebut. 
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2. Pengambilan gambar 

Shot yang artistik menjadikan film lebih menarik, seperti 

contohnya pengambilan gambar atau angle menggunakan extreme long 

shot. Dibandingkan dengan pengambilan gambar TV yang cenderung 

lebih sering dari jarak dekat. 

3. Konsentrasi penuh 

Kita semua dan gangguan hiruk pikuk suara yang berada di luar 

karena biasanya ruangan yang digunakan adalah ruangan kedap suara. 

Dengan demikian emosi akan terbawa suasana. 

4. Identifikasi psikologis 

Suasana di gedung bioskop telah membuat pikiran dan perasaan kita 

larut dalam cerita yang disajikan.Secara tidak sadar kita 

mengidentifikasikan diri dengan salah satu pemeran dalam film itu. Dan 

meniru cara berpakaian dan gaya rambut yang disebut imitasi. 

2.4.3 Fungsi Film 

a. Hiburan 

Film sebagai media yang dapat dilihat semua gerak gerik, ucapan, 

serta tingkah laku para pemerannya sehingga kemungkinan untuk ditiru 

lebih mudah. Film merupakan media yang murah dan praktis untuk 

dinikmati sebagai hiburan. 

b. Media Transformasi Kebudayaan 

 Pengaruh film akan sangat terasa sekali jika kita tidak mampu 

bersikap kritis terhadap penayangan film, kita akan terseret pada hal-hal 
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negatif dari efek film, misalnya peniruan dari bagian-bagian film yang kita 

tonton berupa gaya rambut, cara berpakaian dan lain sebagainya. 

Sekaligus juga bisa mengetahui kebudayaan bangsa lain dengan melihat 

produk-produk film buatan luar negeri. Pengidolaan terhadap yang 

ditontonnya, bila nilai kebaikan akan direkam jiwanya sehingga mengarah 

pada perilaku baik atau malah sebaliknya. 

c. Pendidikan 

 Media film mampu membentuk karakter manusia karena dalam 

film sarat akan pesan-pesan atau propaganda yang disusun dan dibuat 

secara hampir mirip dengan kenyataan sehingga penonton mampu melihat 

penonjolan karakter tokoh dalam film yang bersifat baik maupun buruk 

sehingga penonton mampu menginternalisasikan dalam dirinya nilai mana 

yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan (Dewi Salma, 

2004:10-13).  

 Kajian film ini tidak mengarah pada kritik terhadap sebuah film 

tetapi cenderung pada pesan-pesan pendidikan (message of education) 

yang ingin disampaikan atau ditampilkan dalam sebuah film. 

Berdasarkan uraian tentang fungsi film, film Sang Kiai memiliki 

fungsi pendidikan. Hal ini dikarenakan pesan-pesan yang ditampilkan 

dalam film ini bertujuan untuk mengedukasi dan menggambarkan tentang 

kepemimpinan serta ketokohan KH. Hasyim Asy‟ari  dalam berjuang 

mempertahankan akidah  islam dan berjihad melawan para penjajah. 
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2.5 Genre Film 

Pada dasarnya film terbagi menjadi beberapa jenis. Karakter-

karakter yang ditampilkan mengakibatkan munculnya pengelompokan 

tersebut. Beberapa jenis film menurut Askurifai Baksin (2003: 93-95) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Action 

Istilah ini selalu berkaitan dengan adegan berkelahi, kebut-kebutan, 

tembak-menembak sehingga tema ini dengan sederhana bisa dikatakan 

sebagai film yang berisi “pertarungan” secara fisik antara protagonis 

dengan antagonis. 

2. Drama 

 Tema ini mengetengahkan aspek-aspek human interest sehingga 

yang dituju adalah perasaan penonton untuk meresapi kejadian yang 

menimpa tokohnya. Tema ini juga dikaitkan dengan latar belakang 

kejadiannya. Jika kejadiannya disekitar keluarga, disebut drama keluarga. 

3. Komedi 

 Tema ini baiknya dibedakan dengan lawakan sebab jika dalam 

lawakan biasanya yang berperan adalah para pelawak. Film komedi tidak 

harus dilakonkan oleh pelawak, tetapi pemain film bisa. Intinya, tema 

komedi selalu menawarkan sesuatu yang membuat penontonnya 

tersenyum bahkan tertawa terbahak-bahak. Biasanya adegan dalam film 

komedi juga merupakan sindiran dari suatu kejadian  atau fenomena yang 

sedang terjadi.  
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 Dalam konteks ini, ada dua jenis drama komedi yaitu slapstik dan 

situation comedy. Slapstik adalah komedi yang memperagakan adegan 

konyol seperti sengaja jatuh atau dilempar kue dan lainnya. Sedangkan 

komedi situasi adalah adegan lucu yang muncul dari situasi yang dibentuk 

dalam alur dan irama film. 

4. Tragedi 

 Tema ini menitikberatkan pada nasib manusia. Sebuah film dengan 

akhir cerita sang tokoh selamat dari kekerasan, perampokan, bencana alam 

dan lainnya bisa disebut film tragedi. 

5. Horor 

Jika sebuah film menawarkan suasana menakutkan dan 

menyeramkan membuat penontonnya merinding, itulah yang disebut film 

horor. Suasana horor dalam sebuah film bisa dibuat dengan cara animasi, 

special effect atau langsung oleh tokoh-tokoh dalam film tersebut. 

6. Drama Action 

Tema ini merupakan gabungan dari dua tema, drama dan action. 

Tema drama action ini menyuguhkan suasana drama dan juga adegan-

adegan “pertengkaran fisik”. Untuk menandainya, dapat dilihat dengan 

cara melihat alur cerita film. Biasanya film dimulai dengan suasana drama, 

setelah itu alur meluncur dengan menyuguhkan suasana tegang berupa 

pertengkaran-pertengkaran. 
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7. Komeditragi 

Suasana komedi ditonjolkan terlebih dahulu kemudian disusul 

dengan adegan-adegan tragis. Suasana yang dibangun memang getir 

sehingga penonton terbawa emosinya dalam suasana tragis tetapi 

terbungkus dalam suasana komedi. 

8. Komedi horor 

Sama dengan komeditragi, suasana komedi horor juga merupakan 

gabungan antara tema komedi dan horor. Biasanya film dengan tema ini 

menampilkan film horor yang berkembang, kemudian diplesetkan menjadi 

komedi. Dalam konteks ini, unsur ketegangan yang bersifat menakutkan 

dibalut dengan adegan-adegan komedi sehingga unsur kengerian menjadi 

lunak. 

9. Parodi 

Tema parodi merupakan duplikasi dari tema film tertentu, tetapi 

diplesetkan, sehingga ketika film parodi ditayangkan para penonton akan 

melihat satu adegan film tersebut dengan tersenyum dan tertawa. Penonton 

berbuat demikian tidak sekedar karena film lucu, tetapi karena adegan 

yang ditonton pernah muncul di film-film sebelumnya. Tentunya para 

penikmat film parodi akan paham kalu sering menonton film, sebab parodi 

selalu mengulang adegan film yang lain dengan pendekatan komedi. Jadi, 

tema parodi berdimensi duplikasi film yang sudah ada kemudian 

dikomedikan. 
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Berdasarkan dari beberapa defenisi yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, film Sang Kiai memiliki genre film drama. Hal ini 

dikarenakan dalam film ini sarat akan aspek-aspek human interest serta 

lebih menonjolkan konflik dan emosi yang bertujuan membuat penonton 

terhanyut dalam cerita yang ditampilkan. 

Dengan perkembangan film, maka asumsi mengenai jenis film 

semakin beragam. Menurut Heru Effendy (2002:11-14) ragam jenis film 

adalah sebagai berikut: 

1. Film Dokumenter (Documentary Film) 

 Film dokumenter adalah film yang menyajikan realita melalui 

berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus 

diakui, film dokumenter tidak pernah lepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

Intinya, film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. 

2. Film Cerita Pendek (Short Film)   

 Durasi Film Pendek biasanya dibawah 60 menit. Dibanyak Negara 

seperti Jerman, Australia, Kanada dan Amerika Serikat, film cerita pendek 

dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seseorang atau 

sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. 

Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film atau 

orang atau sekelompok orang yang menyukai dunia film dan ingin berlatih 

membuat film dengan baik. 
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3. Film Cerita panjang (Feature-Length Film) 

 Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 

menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok 

film cerita panjang. Film-film produksi India dan Hollywood bahkan rata-

rata berdurasi hingga 180 menit. 

2.6 Film Dalam Perspektif Semiotika 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

struktural atau semiotika. Seperti dikemukakan oleh van Zoest, film 

umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya 

mencapai efek yang diharapkan. Hal paling penting dalam film adalah 

gambar dan suara; kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain 

yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film. Sistem 

semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-

tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Tanda-

tanda ikonis yang digunakan dalam film mengisyaratkan pesan kepada 

penonton, dan setiap isyarat yang diterima akan berbeda, namun apabila 

cerita yang diperankan memang sudah membentuk satu pokok makna, 

dalam hal ini makna cerita yang ditampilkan (van Zoest, 1993:109). 

Sistem semiotika yang lebih penting dalam film adalah 

digunakannya tanda tanda ikonis, yakni berupa tanda-tanda yang dapat 

menggambarkan sesuatu yang dimaksud dalam penyampaian pesannya 

kepada audien. Semiotika merupakan bidang studi tentang tanda dan cara 

tanda-tanda itu bekerja. Dalam memahami studi tentang makna setidaknya 
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terdapat tiga unsur utama yakni; (1) tanda, (2) acuan tanda, dan (3) 

pengguna tanda. Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa 

dipersepsi indra kita, tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri, 

dan bergantung pada pengenalan oleh penggunanya sehingga disebut 

tanda.  

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure 

tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk 

kalimat menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa 

kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada 

orang yang berbeda situasinya. Roland Barthes meneruskan pemikiran 

tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman 

personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi 

(kesepakatan) dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan 

oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of 

signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan 

konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal).  

Roland Barthes berpandangan bahwa sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu. Semiotik, atau dalam istilah Barthes semiologi, pada dasarnya 

hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-

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

dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 
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dalam hal mana objek-objek itu hendak dikomunikasikan, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Salah satu wilayah penting 

yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran 

pembaca (the reader).  

Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan 

keaktivan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara lugas mengulas 

apa yang sering disebutnya sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua, 

yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. sistem ke-

dua ini oleh Barthes disebut dengan konotatif, yang di dalam 

buku Mythologies-nya secara tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem 

pemaknaan tataran pertama. 

2.7 Kepemimpinan 

2.7.1 Pengertian Kepemimpinan 

Beberepa pengertian pemimpin menurut para ahli adalah sebagai 

berikut : Pemimpin adalah merupakan inisiator, motivator, stimulator, 

dinamisator, dan innovator dalam organisasi (Kartono, 2006:10). 

Pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinannya 

untuk mengarahkan upaya bersama kearah pencapaian sasaran – sasaran 

tertentu (Winardi, 2002:2). 
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Menurut Terry dan Frankin dalam (Yuli, 2005:166) menyatakan 

bahwa pemimpin dengan hubungan dimana seseorang (pemimpin) 

mempengaruhi orang untuk mau bekerjasama melaksanakan tugas-tugas 

yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan organisasi 

atau kelompok.  

Kepemimpinan menurut Kartini Kartono (2006:10) merupakan 

kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, kekuatan moral yang kreatif, 

yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, 

sehingga mereka menjadi conform dengan keinginan pemimpin. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi suatu 

kelompok kearah pencapaian tujuan. Kepemimpinan merupakan proses 

mempengaruhi dalam menentukan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki 

kelompok dan budayanya (Rivai, 2005:2). 

Berdasarkan defenisi yang sudah dijelaskan sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas 

seseorang untuk mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi 

sebagai satu kesatuan sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai 

kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok dan organisasi agar 

bersedia melakukan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan 

kelompok dan organisasi. 
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2.7.2 Faktor Kepemimpinan 

Dalam melaksanakan aktivitasnya seorang pemimpin dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana 

dikemukakan oleh H. Jodeph Reitz (1981) dalam (Fattah, 1996:102) 

sebagai berikut : 

a. Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan 

pemimpin, hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan 

pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya 

kepemimpinan. 

b. Harapan dan perilaku atasan.  

c. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap 

apa gaya kepemimpinan.  

d. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya 

pemimpin.  

e. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku 

bawahan.  

f. Harapan dan perilaku rekan. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan 

pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat 

menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh sebab itu suatu 

tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan 

atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan, di samping 

dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi 
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diri untuk berprestasi, kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan sosial 

dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. 

2.7.3 Fungsi Kepemimpinan 

Jika kita mengetahui riwayat hidup seseorang, pada umumnya kita 

dapat menduga dengan ketepatan yang tinggi bagaimana seseorang itu 

akan bertindak dan berlaku pada situasi tertentu. Hal ini tidak berarti 

bahwa manusia tidak berubah. Yang pasti bahwa perubahan yang terjadi 

dalam diri seseorang terjadi secara perlahan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa seseorang yang berpendapat demikian dapat dikatakan 

bahwa seseorang yang berpendirian tetap lebih mudah “diramalkan” 

tindak-tanduknya dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendirian 

kuat. 

Salah satu cara untuk dapat meramalkan sikap dan tindak-tanduk 

orang lain dalam keadaan tertentu ialah dengan mengetahui bagaimana 

pandangan orang itu terhadap dirinya sendiri. Pandangan seseorang 

terhadap diri sendiri biasanya merupakan suatu sinthese daripada aspirasi 

pendidikan, pengalaman dan penilaian orang-orang sekelilingnya 

kepadanya. Seseorang mengambil keputusan selaku individu untuk 

melindungi atau memperbesar pandangan terhadap dirinya sendiri. 

Fungsi kepemimpinan yaitu membantu kelompok: 

a. Menentukan kegunaan dan tujuan 

b. Memfokuskan diri pada proses kerja secara bersama 

c. Lebih waspada atau memperhatikan akan sumber-sumber yang 

dimiliki, dan cara yang terbaik untuk memanfaatkannya 
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d. Mengevaluasi kemajuan dan perkembangan 

e. Menjadi terbuka untuk ide baru dan ide yang berbeda, tanpa menjadi 

berhenti karena konflik 

f. Belajar baik dari kegagalan dan frustasi, maupun dari keberhasilan 

2.7.4 Gaya Kepemimpinan 

Menurut Fandy Tjiptono (2006:161) gaya kepemimpinan adalah 

suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan 

bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) 

dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004:29).  

Menurut Hadari Nawawi (2003:115) gaya kepemimpina adalah 

perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota 

organisasi atau bawahannya. Beberapa Gaya Kepemimpinan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan Demokratis.  

Kepemimpinan Demokratis berorientasi pada manusia, dan 

memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya.Terdapat 

koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa 

tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. 

Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada person atau 

individu pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi 

aktif dari setiap warga kelompok. 
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2. Gaya Kepemimpinan Otoriter  

Gaya Otoriter ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya 

kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin (sentralistik) sebagai 

satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan 

kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi.  

3. Gaya Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire) 

Pada gaya kepemimpinan bebas (laissez faire) ini sang pemimpin 

praktis tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang 

berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam 

kegiatan kelompoknya, semua pekerjaan dan tanggung jawab harus 

dilakukan oleh bawahan sendiri. 

Menurut Siagian (2007:12) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan pada dasarnya dikategorikan menjadi 5 (lima) tipe yakni : 

1. Gaya Kepemimpinan Otokratik.  

Pengambilan keputusan seorang manajer yang otokratik akan 

bertindak sendiri dan memberitahukan bawahannya bahwa ia telah 

mengambil keputusan tertentu dan para bawahan itu hanya berperan 

sebagai pelaksana karena tidak dilibatkan sama sekali dalam proses 

pengambilan keputusan.  

Memelihara hubungan dengan para bawahannya, manajer yang 

otokratik biasanya dengan menggunakan pendekatan formal berdasarkan 

kedudukan dan statusnya dalam organisasi dan kurang mempertimbangkan 
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apakah kepemimpinannya dapat diterima dan diakui oleh para bawahan 

atau tidak. 

Seorang pemimpin yang otokratik biasanya memandang dan 

memperlakukan para bawahannya sebagai orang-orang yang tingkat 

kedewasa atau kematangannya lebih rendah dari tingkat kedewasaan atau 

kematangan pimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam interaksi 

yang terjadi tidak mustahil bahwa ia akan menonjolkan gaya memerintah 

dan bukan gaya mengajak.  

2. Gaya Kepemimpinan Paternalistik  

Pemimpin paternalistik menunjukkan kecenderungan-

kecenderungan bertindak sebagai berikut : Pengambilan keputusan, 

kecenderungannya menggunakan cara mengambil keputusan sendiri dan 

kemudian berusaha menjual keputusan itu kepada para bawahannya. 

Dengan menjual keputusan itu diharapkan bahwa para bawahan akan mau 

menjalankan meskipun tidak dilibatkan didalam proses pengambilan 

keputusan.  

3. Gaya Kepemimpinan Kharismatik.  

Teori kepemimpinan belum dapat menjelaskan mengapa seseorang 

dipandang sebagai pemimpin yang kharismatik, sedangkan yang lain tidak. 

Artinya, belum dapat dijelaskan secara ilmiah faktor-faktor apa saja yang 

menjadi seseorang memiliki kharisma tertentu.  
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4. Gaya Kepemimpinan Laissez-faire 

Karakteristik yang paling nampak dari seseorang pemimpin 

laissez-faire terlihat pada gayanya yang santai dalam memimpin 

organisasi. Dalam halpengambilan keputusan, misalnya, seorang 

pemimpin laissez-faire akan mendelegasikan tugas-tugasnya kepada 

bawahannya, dengan pengarahan yang minimal atau bahkan sama sekali 

tanpa pengarahan sama sekali. 

5. Gaya Kepemimpinan Demokratik.  

Pengambilan keputusan pemimpin demokratik pada tindakannya 

mengikutsertakan para bawahannya dalam seluruh pengambilan 

keputusan. Seorang pemimpin demokratik akan memilih model dan teknik 

pengambilan keputusan tertentu yang memungkinkan para bawahan ikut 

serta dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Gugup Kismono (2001:220) gaya kepemimpinan terbagi 

atas 3 (tiga) yakni:  

a. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Pemimpin memusatkan kekuasaan dan keputusan-keputusan pada 

di pemimpin sendiri. Pemimpin memegang wewenang sepenuhnya dan 

memikul tanggungjawab sendiri. 

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Pemimpin mendelegasikan wewenangnya secara luas. Pembuatan 

pengambilan keputusan selalu dirundingkan dengan para bawahan, 

sehingga pemimpin dan bawahan bekerja dalam satu tim. 
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c. Gaya Kepemimpinan Bebas 

Pemimpin hanya berpartisipasi minimum, para bawahannya 

menentukan sendiri tujuan yang akan di capai dan menyelesaikan sendiri 

masalahnya. 

Dari beberapa penjelasan tentang gaya kepemimpinan, gaya 

kepemimpinan yang dianut oleh KH. Hasyim Asy‟ari adalah gaya 

kepemimpinan demokratis, hal ini terlihat dari beberapa adegan yang 

mencerminkan pola pikir beliau serta cara beliau dalam memutuskan 

sesuatu dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Selain itu juga beliau 

merupakan seorang kiai besar serta seorang pimpinan pesantren yang 

menjadi panutan masyarakat pada saat itu. 

2.8 Penggunaan Semiotika Dalam Memahami Makna 

The shortest definition of semiotic is study of signs, Semiotics is 

concerned with meaning-making and representation in many forms, 

perhaps most obviously in the form of „text‟ and „media‟, (Chandler, 

2002:1). Dapat dipahami bahwa semiotika merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang tanda (sign) berfungsinya suatu tanda dan produksi 

makna. Tanda merupakan sesuatu yang menurut seseorang memiliki arti. 

Tanda dimaknai berbeda-beda pada masing-masing individu. 

Menurut Zoes dalam (Tinarbuko, 2009:12) segala sesuatu yang 

dapat diamati atau teramati dapat disebut tanda. Oleh karenanya tanda 

tidak hanya berbatas kepada benda. 
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Semiotika sendiri dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang 

menyelidiki semua bentuk komunikasi yang ada dan terjadi dengan sarana 

tanda-tanda (signs) dan berdasarkan pada sistem tanda, sign system (code), 

(Sobur, 2009:16). 

Semiotika Memiliki tiga bidang studi utama: 

1. Tanda itu sendiri, Terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang 

berbeda, cara-cara dari tanda yang berbeda dalam menyampaikan 

makna, dan cara tanda-tanda terkait dengan manusia yang 

menggunakannya. Tanda merupakan konstruksi yang dihasilkan oleh 

manusia, dan hanya bisa dipahami oleh pemahaman atau pengertian 

manusia yang menggunakannya. 

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup 

cara dari berbagai kode yang dikembangan untuk memenuhi 

kebutuhan suatu masyarakat, suatu budaya, dan guna mengeksploitasi 

saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya atau 

menyalurkannya. 

3. Budaya Tempat kode dan tanda bekerja. Hal ini bergantung pada 

penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan 

bentuknya sendiri pada suatu budaya, (Fiske, 2012:67). 
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2.9 Tanda dan Makna pada Semiotika 

2.9.1 Tanda 

Pada umumnya semua model makna memiliki bentuk yang mirip. 

Masing-masing memperhatikan tiga unsur yang wajib ada didalam studi 

tentang makna. Masing-masing unsur tersebuat adalah (1) Tanda, (2) 

Acuan tanda, (3) Pengguna tanda. 

Tanda sendiri merupakan sesuatu yang sifatnya fisik dan dapat 

dipersepsi atau dirasakan oleh indera pada manusia, tanda mengacu 

kepada sesuatu diluar tanda itu dan bergantung kepada pengenalan oleh 

penggunanya hingga bisa disebut sebagai sebuah tanda, (Fiske, 2012:68). 

Pemaknaan tanda dalam ilmu semiotik tidak lepas dari filosof dan 

ahli logika Charles Sanders Peirce, juga ahli linguistik Ferdinand de 

Saussure. Peirce melihat tanda, acuan dan pemakaiannya sebagai tiga titik 

dalam segitiga. Setiap titik terikat erat pada dua titik yang lain, juga dapat 

dipahami oleh dan artian pihak lain.  

Berbeda dengan Peirce, Saussure mempunyai pandangan yang 

berbeda. Saussure menjelaskan bahwa setiap tanda terdiri atas bentuk fisik 

juga konsep mental yang terkait, konsep ini merupakan pemahaman atas 

sebuah realitas eksternal. Tanda terikat pada sebuah realitas hanya 

melewati konsep orang-orang atau individu yang memakainya (Fiske, 

2012:68). 
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2.9.2 Makna 

Dalam semiotika, komunikasi dipandang sebagai pembangkit 

sebuah makna dalam pesan yang disampaikan oleh komunikator ataupun 

penerima. Makna bukan merupakan konsep yang mutlak dan statis yang 

bisa ditemukan dalam kemasan sebuah pesan. 

Menurut (Fiske, 2012:78) makna akan berubah seiring dengan 

perjalanan waktu. Pemaknaan merupakan sebuah proses aktif, dimana para 

ahli semiotika memakai kata kerja seperti menciptakan, membangkitkan, 

atau menegosiasikan agar mengacu kepada proses ini.  

Negosiasi dirasa sebagai kata yang tepat, karena negosiasi pada 

artinya adalah suatu keadaan memberi dan menerima diantara manusia dan 

pesan itu sendiri. Makna merupakan hasil dari sebuah interaksi yang 

terjadi melalui tanda, interpretan dan objek. 

2.9.3 Model Semiotik Roland Barthes 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan di dunia ini, ditengah-tengah manusia dan 

bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, 

pada dasarnya hendak mempelajari bagaimnana kemanusiaan (humanity) 

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

Kurniawan, 2001:53). (Sobur, 2003:15).  

Barthes tidak hanya berbatas kepada semiotika saja, tetapi juga 

telah menerapkan berbagai macam pendekatan untuk mengkaji beragam 

fenomena. Dijelaskan St. Sunardi dengan mengutip ucapan Barthes : 

Semiotika tidak akan menggantikan penelitian apapun disini, tetapi 

sebaliknya, semiotika akan menjadi semacam kursi roda, kartu As, dalam 

pengetahuan kontemporer sebagaimana tanda merupakan kartu As dalam 

wacana (Barthes dalam St. Sunardi, 2005:34). 

Roland Barthes sendiri dikenal sebagai salah seorang pemikir 

strukturalis yang getol mempraktikkan model linguistik dan semiologi 

Saussurean. Pemikirannya merupakan serpihan gagasan yang begitu 

multidimensi dan mengundang berbagai interpretasi (Susanto, 2005:34)). 

Perhatian Barthes terletak pada gagasannya tentang signifikasi dua 

tahap (two order of signification) beserta elemen mitosnya dijelaskan 

seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

3.  

 

Denotation Signifier 

Signified 

Conotation  

 

Myth 

First Order 

 

Second  Order 

Reality  Signs   
Culture   
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Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990 

dalam Sobur (2001: 127) 

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

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan 

signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes 

menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan 

signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-

nilai kebudayaannya.  

Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau paling tidak 

intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan terhadap 

konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. 

Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap 

sebuah objek; sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya 

(Fiske dalam Sobur, 2001:128). 

Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda 

bekerja melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan 

menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala 

alam. Mitos merupakan produk kelas sosial mengenai hidup dan mati, 

manusia dan dewa, dan sebagainya. Sedangkan mitos masa kini misalnya 

mengenai feminitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan 

(Fiske, 1990:88 dalam Sobur, 2001:128). 
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Dalam semiologi Roland Barthes, denotasi merupakan sistem 

signifikasi tahap pertama, sementara konotasi merupakan sistem 

signifikasi tahap kedua. Dalam hal ini, denotasi lebih diasosiasikan dengan 

ketertutupan makna, dan dengan demikian, merupakan sensor atau represi 

politis. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitologi (mitos), seperti yang telah diuraikan di atas, 

yang berfungsi untuk memgungkapkan dan memberikan pembenaran bagi 

nilai–nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Barthes 

juga mengungkapkan bahwa baik di dalam mitos maupun idiologi, 

hubungan antara penanda konotatif dengan petanda konotatif terjadi secara 

termotivasi (Budiman dalam Sobur, 2001:70-71). 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat 

asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes 

mengulas sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun diatas sistem 

lain yang telah ada sebelumnya. Sistem ke-dua ini disebut dengan 

konotatif, yang dibedakan dengan denotatif atau sistem pemaknaan tataran 

pertama. Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja: 
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Gambar 2.2 

Peta Tanda Roland Barthes 

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

3. Denotatif Sign (tanda denotatif)   

4. Conotative Signifier 5. Conotative Signified 

    (Penanda Konotatif)     (Petanda konotatif) 

6. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Sumber: Paul Cobey & Litza Jansz. 1999. Introducing Semiotic. dalam 

(Sobur, 2009: 69) 

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan 

unsur material : hanya jika anda mengenal tanda “singa”, barulah konotasi 

seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin. (Cobley dan 

Jansz, 1999:51 dalam Sobur, 2003:69).  

“Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang 

sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure, yang berhenti pada 

penandaan dalam tataran denotatif” (Sobur, 2003:69).  
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Daniel Chandler dalam Semiotics for Beginners mengungkapkan 

bahwa denotasi merupakan tanda-tahap pertama, yang terdiri dari penanda dan 

petanda. Sedangkan konotasi merupakan tanda tahap kedua, yang termasuk di 

dalamnya adalah denotasi, sebagai penanda konotatif dan petanda konotatif 

(Chandler, 2006).  

Barthes tidak sebatas itu memahami proses penandaan, tetapi dia juga 

melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos (myth) yang menandai suatu 

masyarakat. Mitos (atau mitologi) sebenarnya merupakan istilah lain yang 

dipergunakan oleh Barthes untuk idiologi. Mitologi ini merupakan level 

tertinggi dalam penelitian sebuah teks, dan merupakan rangkaian mitos yang 

hidup dalam sebuah kebudayaan. Mitos merupakan hal yang penting karena 

tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan (charter) bagi kelompok yang 

menyatakan, tetapi merupakan kunci pembuka bagaimana pikiran manusia 

dalam sebuah kebudayaan bekerja (Berger, 1982:32 dalam Basarah, 2006: 36). 

 Mitos ini tidak dipahami sebagaimana pengertian klasiknya, tetapi 

lebih diletakkan pada proses penandaan ini sendiri, artinya, mitos berada 

dalam diskursus semiologinya tersebut. Menurut Barthes mitos berada pada 

tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-

 petanda, maka tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian 

memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Konstruksi penandaan 

pertama adalah bahasa, sedang konstruksi penandaan kedua merupakan mitos, 

dan konstruksi penandaan tingkat kedua ini dipahami oleh Barthes sebagai 

meta bahasa (metalanguage). Perspektif Barthes tentang mitos ini menjadi 
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salah satu ciri khas semiologinya yang membuka ranah baru semiologi, yakni 

penggalian lebih jauh penandaan untuk mencapai mitos yang bekerja dalam 

realitas keseharian masyarakat. (Kurniawan, 2001:22-23). 

2.9 Representasi 

Marcel Danesi mendefinisikan representasi sebagai, proses perekaman 

gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat dapat 

didefinisikan sebagai penggunaan „tanda-tanda‟ (gambar, suara, dan 

sebagainya) untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, 

dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik.  

Didalam semiotika dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, 

yaitu X, pada umumnya disebut sebagai penanda. Makna yang 

dibangkitkannya (baik itu jelas maupun tidak), yaitu Y, pada umumnya 

dinamakan petanda; dan makna secara potensial bisa diambil dari representasi 

ini (X = Y) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu, disebut sebagai 

signifikasi (sistem penandaan). Hal ini bisa dicirikan sebagai proses 

membangun suatu bentuk X dalam rangka mengarahkan perhatian sesuatu, Y, 

yang ada baik dalam bentuk material maupun konseptual, dengan cara tertentu, 

yaitu X = Y. Meskipun demikian, upaya menggambarkan arti X = Y bukan 

suatu hal yang mudah.  

Maksud dari pembuat bentuk, konteks historis dan sosial yang terkait 

dengan terbuatnya bentuk ini, tujuan pembuatannya, dan seterusnya merupakan 

faktor-faktor kompleks yang memasuki gambaran tersebut. Agar tugas ini bisa 
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dilakukan secara sistematis, terbentuklah disini suatu terminologi yang khas ( 

Danesi, 2010: 3-4).  

Dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia disebutkan representasi 

adalah gambaran, perwakilan (Dahlah Al Barry, 1994:574 ). Konsep 

representasi menempati ruang baru dalam kajian ilmu komunikasi yang 

dipengaruhi oleh strukturalisme dan studi budaya. 

Representasi merupakan hubungan antara konsep-konsep dan bahasa 

yang merujuk pada dunia yang sesungguhnya dari suatu obyek, realitas atau 

pada dunia imajiner tentang obyek fiktif, manusia atau peristiwa (Sunarto, 

2011:232).  

Representasi bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dan 

dipahami secara cultural, dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang 

bermacam-macam atau sistem tekstual secara timbal balik. Hal ini melalui 

fungsi tanda “mewakili” yang kita ketahui dan mempelajari realitas. 

Representasi merupakan bentuk konkret (penanda) yang berasal dari konsep 

abstrak (Hartley, 2010:265) 

Jadi representasi adalah penggambaran terhadap suatu realitas yang 

kemudian dikomunikasikan atau diwakilkan dalam berbagai macam tanda baik 

dalam bentuk suara dan gambar. Salah satu hasil dari representasi adalah film, 

karena film dibangun dari berbagai macam makna dan tanda. Selain itu 

beberpa film merngangkat tema realita yang terjadi di sekitar kita untuk 

dijadikan cerita dari film tersebut. 

 


