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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari proses 

komunikasi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, yang mana hal 

itu merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

mereka. Komunikasi dibagi menjadi berbagai macam salah satunya 

komunikasi massa. Komunikasi massa pada umumnya adalah komunikasi 

yang melalui media massa baik menggunakan media cetak maupun media 

elektronik. Media cetak meliputi surat kabar, majalah, tabloid sedangkan 

media elektonik meliputi televisi, radio, film, kaset/CD. 

Film merupakan salah satu bentuk media massa yang berupa visual 

dan audio yang mudah diterima oleh berbagai macam masyarakat dari 

berbagai macam latar belakang yang berbeda. Dalam industri perfilman 

banyak dijumpai para pencipta film terus berkarya dan berlomba untuk 

menghasilkan suatu film yang baru serta dapat menarik banyak penonton. 

Film menjadi wadah bagi para seniman film untuk mengutarakan ide serta 

gagasan baik dari pengalaman, maupun imajinasi masing-masing. Film 

juga mampu dianggap sebagai media yang dapat merepresentasikan dan 

mengkontruksi realitas kehidupan.  

Film yang awalnya hanya berupa gambar hitam putih tanpa ada 

dialog, sekarang sudah banyak berkembang. Pada tahun 1927 teknologi 

sudah cukup berkembang sehingga dialog pada film sudah bisa didengar 
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meski gambar pada film masih berwarna hitam putih. Hingga pada tahun 

1937 barulah film berwana mulai diproduksi sehingga lebih menarik 

(Himawan, 2012). 

Dalam perkembangannya film tidak hanya dijadikan sebagai media 

hiburan semata, namun juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Bahkan tokoh Dahlan Iskan juga pernah berkata “apabila seseorang 

menonton film, dia akan terpengaruh” (Ardeva, 2012). Film mempunyai 

kelebihan bermain pada sisi emosional, sehingga film mempunyai  

pengaruh yang lebih tajam untuk memainkan emosi penontonya. 

Dalam pembuatan suatu film banyak unsur-unsur yang harus ditata 

untuk menciptakan suatu karya seni baru dan dapat diminati oleh banyak 

orang, mulai dari segi setting atau tempat, jalan cerita maupun dari segi 

sinematik. Menurut  Edwin S. Porter seorang juru kamera, melihat bahwa 

film dapat menjadi alat penyampai pesan cerita yang jauh lebih menarik 

dengan penggunaan dan penempatan kamera secara artistik yang disertai 

dengan penyuntingan (Baran, 2008:215). Karena mempunyai sifat yang 

unik serta mengandung banyak unsur seni maka pesan dari suatu film itu 

juga dapat mempengaruhi penonton. Namun ketika para penonton melihat 

sebuah film maka tidak menjamin bahwa semua penonton dapat 

menangkap pesan dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai 

macam faktor, misal dari segi usia penonton, tingkat pendidikan atau 

pengetahuan yang dimiliki oleh penonton dan lain sebagainya. 
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Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, seorang 

individu dituntut untuk ikut bergerak dengan cepat. Karena sifat teknologi 

yang dapat melampaui batas ruang dan waktu maka hal itulah yang 

menyebabkan mau tak mau semua individu menggunakan alat bantu 

teknolongi. Namun disisi lain penggunaan teknologi tersebut juga 

berdampak pada perubahan tingkah sosial seorang individu.  

Salah satunya adanya kurang komunikasi yang terjadi didalam 

keluarga. Sepanjang bulan Januari hingga bulan April tahun 2017 banyak 

kasus anak yang terlibat dalam tindak kriminal, keterlibatan anak-anak 

dalam melakukan kriminalitas didasari oleh fenomena BLAST (Bored, 

Lonely, Angry, Stress, Tired) yang tengah terjadi melanda anak-anak dan 

remaja terutama di kawasan perkotaan (Hanan, 2017). Rasa bosan, 

kesepian, tertekan hingga marah yang dialamai anak-anak tersebut 

umunya terjadi karena kurangnya rasa kasih sayang yang diterima dari 

orang tua maupun lingkungan sekitarnya.  

Secara umum kasih sayang dapat diartikan dengan persaan sayang, 

cinta maupun perasaan suka terhadap orang lain. Dari pengertian tersebut 

dapat membuktikan bahwa kasih sayang itu paling tidak mentut adanya 

dua pihak. Dalam kasih sayang masing-masing pihak dituntut tanggung 

jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, saling 

terbuka, sehingga dari kesatuan pihak tersebut menjadi bulat dan utuh 

(Widagdho, dkk, 2010:46).
 
Misal k ecil, dalam sebuah keluarga seorang 

bayi atau anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya agar 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bila salah satu unsur kasih 
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sayang  yang ada dalam suatu keluarga itu hilang, maka retaklah keutuhan 

rumah tangga tersebut. 

Kasih sayang dapat di sampaikan melaui banyak cara baik verbal 

maupun nonverbal. Secara verbal yaitu berupa kata-kata sedangkan secara 

nonverbal berupa ekspresi wajah, tindakan maupun tanda-tanda yang 

secara kasat mata mungkin hanya berarti sepele namun mempunyai pesan 

kasih sayang. 

Film pada umumnya dibuat dengan menggunakan banyak tanda 

yang mana maksud dari penambahan tanda tersebut untuk mencapai hasil 

yang diharapkan. Jika dilihat dari segi isinya film dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu film fiksi dan film non fiksi. Sedangkan dilihat dari segi 

penontonnya dibagi mejadi film anak-anak, remaja dewasa serta semua 

umur. Film fiksi merupakan film dengan alur cerita yang berdasarkan hasil 

imajinasi, sedangkan film non fiksi merupakan film dengan alur cerita 

yang berisi sesuai fakta. Perbedaan film menurut jenis isi serta jenis 

penontonya juga berpengaruh pada isi pesan dalam film itu sendiri. Tak 

terkecuali pada film kartun atau yang lebih dikenal dengan film animasi 

baik berupa 2D maupun 3D, Film animasi umumnya dibuat untuk 

kalangan anak-anak, namun saat ini film animasi juga diminati oleh 

kalangan orang dewasa.  

Film animasi 2D merupakan film animasi yang digambar 

diselembar kertas putih dan kemudian digabungkan menjadi satu dengan 

menggunakan bantuan software komputer hingga menjadi suatu kesatuan 
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cerita. Sedangkan film animasi 3D merupakan film yang dibuat dengan 

menggunakan software komputer sehingga bentuk karakter yang dibuat 

dapat menyerupai bentuk aslinya. Film Inside Out merupakan salah satu 

film animasi 3D produksi Walt Disney Pictures dan Pixar Animation 

Studios yang dirilis pada tahun 2015 (imbd, 2015). Film Inside Out sendiri 

sudah banyak mendapatkan penghargaan film, serta memenangkan 

penghargaan film tertinggi yaitu Oscar dalam kategori best animated 

feature film of the year pada tahun 2016. 

Film yang bercerita tentang seorang anak perempuan bernama 

Riley yang berusia 11 tahun dan tumbuh sebagai pribadi yang ceria, ia 

tinggal bersama kedua orangtuanya di sebuah kota kecil di negara bagian 

Minnesota. Suatu hari Riley bersama orangtuanya harus pindah ke San 

Francisco, California, sebuah kota besar  dengan orang-orang dan 

kebiasaan yang berbeda. Riley yang dalam usia beranjak remaja kesulitan 

untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya,  karena apa yang ia senangi 

di rumah lamanya benar-benar hilang di tempat barunya dan dari situlah 

anak itu mulai mengalami perubahan perilaku serta mengalami perdebatan 

secara emosi. 

Dalam film tersebut menceritakan bagaimana cara anak perempuan 

yang berumur 11 tahun itu mengatur emosinya serta menemukan jawaban 

atas masalahnya. Emosi yang dimiliki oleh sang anak itu digambarkan 

dalam sudut pandang lima karakter yang hidup di kepala sang anak dalam 

suatu ruang kontrol yang letaknya didalam otak. Karakter emosi itu adalah 

Joy yang mewakili perasaan bahagia, Anger yang mewakili sifat marah, 
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Fear yang mengambarkan rasa takut yang ada di diri manusia, Disgust 

merupakan karakter yang mewakili akan rasa jijik dan yang terakhir 

Sadness yang merupakan karakter pembawa sedih. Kelima emosi itu 

kemudian saling berargumentasi dan berseteru untuk menentukan respon 

emosi terbaik dalam menyelesaikan masalah untuk anak perempuan itu.  

Jika dilihat pesan kasih sayang yang digambarkan dalam banyak 

film animasi yang telah dirisilis sebelum-sebelumnya nampak secara jelas 

melalui adegan serta dialog, karena pada umumnya target dari penonton 

film animasi adalah anak-anak. Contoh film animasi “Forzen” yang rilis 

pada tahun 2013, dalam film tersebut terlihat jelas bahwa pesan kasih 

sayang yang ditunjukkan berupa pengorbanaan dari sang adik kepada 

kakaknya, kemudian film animasi yang mendapatkan penghargaan Oscar 

pada tahun 2013 yaitu “Brave”, film animasi yang rilis pada tahun 2012 

itu juga memperlihatkan dengan jelas pesan kasih sayang antara keluarga 

terutama karakter utama sang anak perempuan dengan ibu kandungnya. 

Berbeda dengan film Inside Out, meskipun film tersebut tergolong film 

tontonan semua umur, namun film yang berkonsep “apa yang ada dikepala 

orang dan bagaiman bertindak” tidak mudah untuk dipahami hanya 

dengan melihat sekilas saja.  

Film animasi umumnya berisikan cerita fantasi imajinasi dengan 

alur cerita yang menghibur, namun berbeda dengan film animasi Inside 

Out. Film tersebut merupakan film yang mengambil observasi emosional 

yang berhubungan dengan kehidupan kita. Film tersebut mengangkat isu 

yang pernah terjadi pada masyarkat, bahkan untuk beberapa orang yang 
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menontonya juga pernah merasa mengalami hal yang serupa yang terjadi 

dalam film tersebut. Film tersebut mempunyai alur cerita yang menarik 

yang mampu memainkan pemikiran penontonya. 

Hal yang membuat film ini menjadi menarik untuk diteliti adalah 

film ini menampilkan bentuk kasih sayang dalam perspektif yang berbeda, 

kasih sayang yang umumnya berupa perasaan sayang dan suka, namun 

pada film menunjukkan dengan bentuk belas kasihan. Oleh karena itu 

peneltii membutuhkan pendekatan semiotika dalam memaknai pernyataan 

dan tindakan yang berupa bentuk belas kasihan pada film ini. Maka dari 

hal tersebutlah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membuat rumusan 

masalah yaitu apa makna kasih sayang yang terdapat dalam film animasi 

3D “Inside Out”? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui makna kasih sayang yang terdapat dalam film 

animasi 3D “Inside Out”. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

dan wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa jurusan

ilmu komunikasi terhadap pesan kasih sayang dalam sebuah

film.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran tentang

penerapan konsep teori Roland Barthes khususnya dalam

penggambaran pesan kasih sayang dalam film animasi.


