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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan film di Indonesia saat ini telah banyak mengalami 

peningkatan yang sangat drastis kemajuan dalam segala bidang. Baik 

dari segi cerita, karakteristik pemain sampai efek dan sarana pendukung 

lainnya. Selain itu banyak bermunculan sineas-sineas muda berbakat 

yang membuat film bukan hanya untuk mengejar kepentingan komersil 

melalui film tetapi juga berusaha mendidik dengan menyisipkan pesan 

moral dalam kehidupan. Film juga dapat mendeskripsikan watak, 

harkat, dan martabat budaya bangsa sekaligus memberikan manfaat dan 

fungsi yang luas. 

 Pandangan masyarakat sendiri, kini film tidak lagi sebagai media 

hiburan yang hanya menyajikan tontonan cerita, lebih dari itu, film 

sekarang sudah berkembang jauh dari pada sebelum-sebelumnya. Film 

sudah menjadi sebuah media yang efektif, apabila disalah gunakan 

maka akan fatal akibatnya. Karena film mempunyai pesan khusus untuk 

merepresentasikan pesan-pesan moral, kemanusiaan, pendidikan, sosial, 

politik, ekonomi, maupun budaya. 

 Sebuah karya seni audio visual ini sendiri (film) notabenenya adalah 

sebuah skenario yang di jalankan oleh para pelaku dan pembuat film 
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tersebut, yang memang terkadang para penulis naskah atau scenario 

mengambil ide-ide tulisannya dari sebuah kehidupan yang benar-benar 

nyata yang dialaminya sendiri ataupun melihat dari kehidupan orang 

lain, atau kadang juga hanya sebuah hayalan yang mungkin bisa akan 

terwujud di suatu hari nanti, sehingga menimbulkan perasaan yang 

begitu mendalam bagi para penikmatnya. 

 Yang memungkinkan bagi para pelaku dan para penikmat film 

memiliki tujuan dan harapan yang sama atas pesan apa yang sebenarnya 

di lihat dan dinikmati dalam sebuah film, sehingga dapat merubah 

sedikitnya pada perilaku atau kehidupan sosial yang sangat beragam 

sesuai dengan apa yang di kehendaki para sineas film tersebut. 

 Pada Tahun 2010, kita telah di suguhi salah satu dari sekian banyak 

film yang telah di produksi di Indonesia, yang mendapatkan perhatian 

lebih dari penikmat film, maupun dari media massa, yakni sebuah film 

Omnibus garapan sutradara Salman Aristo yang berjudul “Jakarta 

Maghrib”. Kata 'omnibus' berasal dari bahasa Latin “omnibus” yang 

artinya “untuk semuanya”. Mungkin ini sebabnya dalam suatu film 

omnibus, ada genre berbeda-beda yang ditawarkan. Drama, komedi, 

horror dan thriller. Dalam suatu omnibus boleh ada satu tema, atau satu 

sutradara, atau satu penulis, atau satu aktor yang selalu muncul. Jika 

dalam “Jakarta Maghrib” penulis skenarionya hanya satu (Salman 



 
 

3 
 

Aristo), maka di “Cinta Setaman”, penulis dan sutradaranya satu orang 

(Hari Dagoe). Berbeda dengan HISTERIA dan DILEMA yang 

disutradarai oleh 5 orang sutradara berbeda dengan tema cerita atau 

genre yang sama. 

 Cerita singkat dari film yang bergenre Comedy Drama ini diberi 

judul “Jakarta Maghrib”. Jakarta Maghrib adalah sebuah kumpulan 

cerita yang mengisahkan tentang kekompleksitasan yang terjadi di kala 

siang tengah menuju malam yang dipertemukan dalam satu momen 

magis bernama Maghrib. Di film ini juga mangandung makna-makna 

pesan membuat orang bisa sadar atas apa yang sudah di ucapkan dengan 

perbuatan atau perilaku. Bahasa yang di gunakan adalah bahasa 

keseharian dengan logat bahasa yang berbeda-beda dari karakter  di 

setiap scenenya. Makna dan pesan dalam teks film tersebut tidak 

semata-mata di buat sedemikian rupa, melainkan mempunyai ciri khas 

tersendiri. 

 Penggarapan film ini dilaksanakan di salah satu kota terbesar 

terutama di kota metropolitan bernama Jakarta. Sebagaimana filosofi 

kota Jakarta yang terkenal dengan kemacetan dimana-mana dan 

penduduknya bersifat individualisme yang sangat tinggi. Film ini 

mempunyai alur cerita yang kompleks dengan scene yang 

berkesinambungan sehingga ritme yang di hasilkan naik turun. Dimana 
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segala paradox bertubrukan dalam satu bidang yang sama. Dan semua 

hal tersebut diungkapkan dengan enam cerita berikut : 

1. Iman Cuma Ingin Nur 

2. Adzan 

3. Menunggu Aki 

4. Cerita Si Ivan 

5. Jalan Pintas 

6. Ba’da 

 Cerita terakhir dari film ini menceritakan semua tokoh dan karakter 

yang berbeda di dalam lima cerita sebelumnya untuk kemudian 

dipertemukan di dalam satu segmen yang sama. Hubungan 

(keterkaintan) sub-film didalamnya lebih mengacu pada kehidupan 

sosial yang kompleks untuk di bahas dalam penelitian ini. 

 Disinilah sisi menarik dari film “Jakarta Maghrib” untuk diteliti 

tentang makna pesan sosial yang ada di dalamnya, Guna mendapatkan 

sesuatu yang dapat di buktikan secara ilmiah dari pesan yang di ingin di 

sampaikan kepada audience. Yang dapat menjuru pada perilaku sosial 

dan berbagai aspek-aspek sosial lainnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh 

peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

makna pesan dibalik tanda dalam setiap scene film Jakarta Maghrib.   

1.3 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui makna pesan yang disampaikan dalam film 

Jakarta Maghrib dan untuk mendapatkan pemahaman tentang tanda-

tanda. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan antara lain :  

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

wawasan, kontribusi dan pengembangan film yang lebih luas 

kepada mahasiswa, khususnya jurusan ilmu komunikasi agar 

mengetahui bagaimana makna pesan yang tinggi dalam film. 

Selain itu juga menjadi bahan referensi atau rujukan pustaka 

untuk melengkapi untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai informasi untuk masyarakat/khalayak agar lebih 

mengerti adanya makna didalam sebuah tanda pada film untuk 

mengantisipasi efek yang ditimbulkan kepada anak didiknya. 

Selain itu sebagai tindak menghimbau terhadap para pengamat, 

pelaku, sutradara, produser dalam pembuatan film agar lebih 

selektif memilah pesan yang mengandung makna dengan 

berbagai nilai-nilai sosial di dalamnya. 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis 

semiotik. Analisis semiotik merupakan teknik analisis untuk mengkaji 

sebuah tanda. 

1.4.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melakukan 

pengamatan dan analisis secara mendalam terhadap objek yang akan 

diteliti yaitu pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, tipe penelitian 

yang digunakan adalah bersifat interpretatif. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengungkap makna 

pesan sosial yang terdapat di setiap scene-scene dalam film Jakarta 

Maghrib. 

1. Judul : Iman Cuman Ingin Nur 

Durasi : 10 Menit 

2. Judul : Adzan 

Durasi : 12.50 menit 

3. Judul : Menunggu si Aki 

Durasi : 17.45 menit 

4. Judul : Cerita Si Ivan 

Durasi : 10.09 menit 

5. Judul : Jalan Pintas 

Durasi : 20 menit 

6. Judul : Ba’da 

Durasi : 5.08 menit 

1.4.3 Objek dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian, yaitu film “Jakarta Maghrib” tahun 2010 karya 

Salman Aristo dengan durasi 75 menit. Penelitian ini dilakukan oleh 

peneliti dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan dimulai dari 

pertengahan bulan April hingga bulan Juni. 
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1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi : Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (Library 

Research) dimana peneliti mengumpulkan data dari literatur dan 

mempelajari buku-buku serta teori-teori.  

b. Observasi : Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi tanda dan/atau 

pesan yang bermakna yang muncul baik berupa audio maupun 

visual melalui DVD atau VCD film “Jakarta Maghrib”. 

1.4.5 Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang berupa seluruh adegan yang terdapat 

makna pesan sosial yang berupa tanda. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan mengidentifikasi dengan menonton VCD film “Jakarta 

Maghrib”, kemudian peneliti akan melakukan pengamatan dan 

menyimak secara menyeluruh secara teliti dan mendalam tiap shot 

per scene. 

b) Data Sekunder 

Untuk data sekunder berupa diperoleh melalui studi pustaka dengan 

membaca literature, buku-buku ilmiah, jurnal, maupun internet yang 

berkaitan dan relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. 
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1.4.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji menggunakan 

analisis semiotik deskriptif Roland Barthes untuk menginterpretasikan 

makna dari gambar-gambar serta teks dan makna pesan yang ada di 

dalam film Jakarta Maghrib yang akan diteliti. Berdasarkan model 

Barthes, tanda merupakan konsturksi lambang-lambang atau pesan yang 

pemaknaannya tidak cukup hanya dengan mengaitkan signifier dan 

signified semata, namun juga harus memperhatikan (construction) dan 

isi (content) dari lambang. 

Model pemaknaan Barthes dikenal dengan model signifikasi dua 

tahap, yaitu dengan menginterpretasikan tanda kedalam dua tingkatan 

makna, denotasi, dan konotasi. Makna denotasi adalah makna tingkat 

pertama yang bersifat objektif (first order) yang dapat diberikan kepada 

tanda yakni dengan mengaitkan secara langsung antara tanda dengan 

realitas atau gejala yang ditunjuk. Kemudian, makna konotasi adalah 

makna – makna yang dapat diberikan pada tanda dengan mengacu pada 

nilai – nila budaya tersebut karenanya berada pada tingkatan kedua 

(second order). (Pawito, 2007). Dengan menggunakan interpretasi 

makna dua tingkat Barthes, maka peneliti dapat menginterpretasikan 

dan mendeskripsikan pesan yang ingin disampaikan melalui film 

Jakarta Maghrib. (Skripsi Agung Zainul Muchtar, 2015. Representasi 
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Pluralisme Budaya Indonesia dalam Label Air Mineral Kemasan 

(Analisis Semiotik pada Desain Label Aqua “Temukan Indonesiamu” 

tahun 2015) 

Data Kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-

narasi. Tahapan analaisis data memang berperan penting dalam 

penelitian kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas 

terhadap suatu penelitian. Artinya, kemampuan peneliti memberi makna 

kepada data merupakan kunci apakah data yang diperoleh memenuhi 

unsur realibilitas dan validitas atau tidak. Secara lebih rinci, uraian 

ringkas mengenai langkah-langkah analisisnya diolah dari analisis 

semiotika.  

Untuk mempermudah peneliti membaca dan mencerna hasil 

pemaknaan, maka dibuatlah table kerja sebagai berikut : 

No. Scene Keterangan Makna 

Denotatif 

Makna 

Konotatif 

Mitos 

1.      

2.      

3.      

Tabel 1 Kerja Analisis 
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Kemudian peneliti menggunakan metode pemaksaan Roland 

Barthes untuk menggali setiap tanda yang ada dalam gambar ilustrasi, 

memahami penanda, dan petandanya, membaginya dalam bentuk 

indikator – indokator tanda dan kemudian menginterpretasikan makna 

denotasi dan konotasinya. 

Peta Kerja Tanda Rolland Barthes 

 

 

 

 

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

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

denotatif adalah juga penanda konotatif (I). Jadi, dalam konsep Barthes 

tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya. Dalam kerangka Barthes. Konotasi identik dengan 

operasi ideologi yang disebutnya sebagai “mitos” dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai – nilai 

dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos 

juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, namun 
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sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos 

adalah juga suatu sistem pemaknaan tatanan kedua. Di dalam mitos pula 

sebagai petanda dapat memilki penanda. (Skripsi Agung Zainul 

Muchtar, 2015. Representasi Pluralisme Budaya Indonesia dalam Label 

Air Mineral Kemasan (Analisis Semiotik pada Desain Label Aqua 

“Temukan Indonesiamu” tahun 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


