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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film  

2.1.1.   Film Sebagai Bentuk Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

sebagai penyampai pesan kepada khalayak banyak yang tersebar luas 

bersifat heterogen, anonim serta dapat diterima secara serentak. 

Definisi komunikasi massa menurut Defleur dan Dennis McQuail, 

adalah “suatu proses dalam mana komunikator-komunikator 

menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan 

secara terus menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat 

mempengaruhi khalayak-khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan 

melalui berbagai cara” (Riswandi, 2009: 103). 

Bentuk komunikasi massa yang berupa audio dan visual salah 

satunya adalah film. Film secara umum juga dapat berarti berupa 

potongan gambar yang dijadikan satu dan diberi musik maupun efek 

sehingga menjadi suatu cerita. Film selalu merekam realitas yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang kemudian 

diproyeksikan ke atas layar (Sobur, 2013: 127). 

Dalam konteksnya sebagai media massa, sebuah film harus mampu 

menyampaikan, mengolah serta mengemas pesannya menjadi semarik 

mungkin kepada masyarakat baik secara verbal maupun nonverbal. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelolah menjadi suatu 

komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari produser, pemain 
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hingga seperangkat kesenian lain yang sangat mendukung seperti 

musik, seni rupa, teater, dan seni suara. Semua unsur tersebut 

terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen 

transformasi budaya (Baksin, 2003: 2). 

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang paling 

banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai macam rentang usia, 

serta latar belakang yang berbeda-beda. Film merupakan bagian penting 

dari sistem yang digunakan oleh para individu dan kelompok untuk 

mengirim dan menerima pesan (Ibrahim, 2011: 190). Karena 

kemampuan film yang menjangkau masyarakat banyak maka banyak 

pembuat film melihat potensi tersebut untuk mempengaruhi 

penontonya. Dalam menyampaikan pesan, para pembuat film 

menggunakan imajinasi mereka untuk merepresentasi suatu pesan 

kedalam film. Melalui pesan yang terkandung didalamnya maka film 

dapat memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk karakter 

penontonya. 

2.1.2. Unsur-Unsur Film 

Unsur film berkaitan dengan karakteristik utama, yaitu audio dan 

visual. Vera (2014: 92) menjelaskan unsur film dikategorikan ke dalam 

dua bidang yaitu : 

a. Unsur naratif 

Unsur naratif yaitu materi atau bahan olahan, dalam film cerita 

unsur naratif adalah penceritanya. 
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b. Unsur sinematik 

Unsur senimatik yaitu cara atau dengan gaya seperti apa bahan 

olahan itu digarap. 

Kedua unsur itu saling terikat sehingga menghasilkan sebuah karya 

yang menyatu dan dapat dinikmati oleh penonton. Unsur senimatik 

terdiri atas beberapa aspek sebagai berikut. 

1. Mise-en-scene 

Mise-en-scene berasal dari bahasa prancis yang berarti 

dimana objek diletakkan didepan kamera pada saat 

pemabilan suatu gambar dalam proses produksi sebuah film. 

Mise-en-scene digunakan untuk menciptakan impresi yang 

nyata dimana kekuatan ini mampu melebihi konsep-konsep 

norma dari sebuah realitas. 

Mise-en-scene menurut Pratista (2008: 61-84) memiliki 

empat aspek utama yaitu: 

a) Latar atau setting 

Latar adalah seluruh wilayah atau tempat bersama 

segala propertinya. Properti dalam hal ini adalah 

semua benda tidak bergerak. Fungsi utama latar 

adalah sebagai petunjuk ruang dan waktu untuk 

memberikan informasi yang kuat dalam mendukung 

cerita yang disampaikan. 
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b) Kostum dan Tata Rias 

Kostum memegang peran penting untuk mengetahui 

profil dari suatu tokoh, seperti status sosial, ruang dan 

waktu. Sedangkan tata rias memiliki fungsi untuk 

menggambarkan usia para tokoh serta meperkuat 

ekspresi dari tokoh. 

c) Pencahayaan 

Pencahayaan dapat membantu untuk menciptakan 

komposisi dari setiap adegan dan menuntun perhatian 

penonton. Pencahayaan dikategorikan menjadi 

tigaunsur yaitu: kualitas, sumber dan warna. Ketiga 

unsur tersebut membantu mengangkat suasan serta 

mood dari penonton. 

d) Pergerakan dan Penampilan 

Pada aspek ini tokoh dapat mengekspresikan perasaan 

dan pemikiran serta menciptakan pola pergerakan 

yang dinamis. Pergerakan dan penampilan para tokoh 

memegang peran penting karena merupakan pelaku 

cerita. 

2. Sinematografi 

Elemen sinematografi secara umum terdir dari tiga yaitu: 

a. Fotografis pengambilan gambar yang mencakup teknik 

yang dapat dilakukan melalui kamera. 
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b. Bingkai pengambilan gambar dimana tidak hanya 

menjadi sebagai batas dalam gambar, namun juga dapat 

menentukan beberapa titik yang menguntungkan kedalam 

material bersama gambar. 

c. Durasi pengambilan gambar mencakup lamanya sebuah 

objek diambil gambarnya untuk memberikan pemahaman 

penceritaan. 

3. Editing 

Editing terdiri dari dua pengertian; editing produksi (proses 

pemilihan gambar serta penyambungan gambar yang telah 

diambil) dan editing paska produksi (teknik-teknik yang 

digunakan untu menggabungkan tiap gambar). 

4. Suara 

Suara yang ada dalam film adalah semua audio yang muncul 

baik dialog, musik, maupun sound effect. Suara pada film 

berfungsi untuk membangkitkan perasaan. 

 

2.1.3 Teknik Pengambilan Gambar pada Film  

Pengambilan gambar atau perlakuan kamera juga merupakan salah 

satu hal yang penting dalam proses penciptaan visualisasi simbolik 

yang terdapat dalam film, dimana proses tersebut akan dapat 

mempengaruhi hasil gambar yang diinginkan. Dalam pengambilan 

gambar dalam film dibagi menjadi 2 macam yaitu berdasarkan sudut 
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pengambilan gambar (angel) dan berdasarkan jarak penggambilan 

gambar (shot) (Baksin, 2003: 32-39). 

a. Sudut pengambilan gambar (angel) 

Sudut pengambilan gamabr atau angle kamera dibedakan 

menurut karakteristik dari gambar yang dihasilkan ada 3, yaitu: 

1. Straight Angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang 

normal, biasanya ketinggian kamera setinggi dada dan 

sering digunakan pada acara yang gambarnya tetap. 

Menggambarkan situasi yang normal, bila pengambilan 

straight angle secara zoom in menggambarkan ekspresi 

wajah obyek atau pemain dalam memainkan 

karakternya, sedangkan pengambilan straight angle 

secara zoom out menggambarkan secara menyeluruh 

ekspresi gerak tubuh dari obyek atau pemain. 

2. Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari 

tempat yang letaknya lebih rendah dari obyek. Hal ini 

membuat seseorang nampak kelihatan mempunyai 

kekuatan yang menonjol dan akan kelihatan 

kekuasaannya. 

3. High Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari 

tempat yang lebih tinggi dari obyek. Hal ini akan 

memberikan kepada penonton sesuatu kekuatan atau 

rasa superioritas. 
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b. Jarak penggambilan gambar (shot) 

1. Extreme Long Shot (ELS) 

Merupakan jarak kamera yang paling jauh dari obyeknya. 

Wujud fisik manusia nyaris tidak tampak. Teknik ini untuk 

menggambarkan sebuah obyek yang sangat jauh atau 

panorama yang luas. 

2. Long Shot (LS) 

Pada jarak ini tubuh fisik manusia telah tampak jelas 

namun latar belakang masih dominan. Shot ini seringkali 

digunakan sebagai establishing shot, yakni shot pembuka 

sebelum digunakan shot-shot yang berjarak lebih dekat. 

3. Medium Long Shot (MLS) 

Pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut 

sampai ke atas. Tubuh fisik manusia dan lingkungan sekitar 

relatif seimbang. 

4. Medium Shot (MS) 

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari 

pinggang ke atas. Gestur serta ekspresi wajah mulai 

tampak. Sosok manusia mulai dominan dalam frame. 

5. Medium Close Up (MCU) 

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke 

atas. Sosok tubuh manusia mendominasi frame dan latar 

belakang tidak lagi dominan. Adegan percakapan normal 

biasanya menggunakan jarak medium close-up. 
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6. Close-up (CU) 

Umumnya memperlihatkan wajah, tangan, kaki, atau 

sebuah obyek kecil lainnya. Teknik ini mampu 

memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas serta gestur 

yang mendetil. Close-up biasanya digunakan untuk adegan 

dialog yang lebih intim. 

7. Extreme Close-up (ECU) 

Pada jarak terdekat ini mampu memperlihatkan lebih 

mendetil bagian dari wajah, seperti telinga, mata, hidung, 

dan lainnya atau bagian dari sebuah obyek. 

 

2.1.4 Film Animasi Tiga Dimensi  

Film jika dilihat dari jenisnya terbagi menjadi 4 macam yaitu : (a) 

film cerita; (b) film berita; (c) film dokumenter; dan (d) film kartun. 

Film kartun atau yang sekarang yang lebih dikenal dengan film animasi 

dibagi menjadi 4 kategori besar yaitu animasi tradisional, animasi stop 

motion, animasi komputer (animasi 2D dan animasi 3D), kombinasi 

animasi (Romli, 2016: 99-100).  

Film animasi komputer terbagi menjadi dua yaitu animasi 2D dan 

animasi 3D. Film animasi 2D merupakan film yang terdiri dari gambar 

yang digambar diselembar kertas yang kemudian dipindah ke komputer 

untuk diproses sehingga menjadi suatu cerita. Film animasi 3D 

merupakan film yang menggunakan teknologi komputer dari awal 
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hingga ankhir sehingga bentuk gambar pada film 3D lebih terlihat asli 

seperti dalam kehidupan nyata. 

Awal perkembangan animasi tiga dimensi sudah dimulai sejak 

tahun 1964 oleh Ivan Sutherland dari Massachussetts Institute of 

Technology yang hasilnya adalah sebuah objek yang sederhana dan 

mendasar yaitu sebuah kubus dengan garis-garis (Sugihartono, dkk, 

2010: 49), dan dari situlah perkebangan film animasi tiga dimensi 

mulai. 

Pixar adalah salah satu satudio animasi komputer Amerika Serikat 

yang terkenal dengan film animasi tiga dimensinya. Selama tahun 

1995-2017 Pixar sudah mengeluarkan sebanyak 19 film animasi 3D, 

salah satunya film Inside Out.  

Film animasi pada dasarnya ditargetkan untuk anak-anak karena 

umunya berisikan cerita fantasi, namun dewasa kini film animasi tidak 

hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Banyak film animasi yang 

diklasifikasikan berdasarkan rentan usia karena konten dalam film 

tersebut tidak sesuai dengan anak-anak.  

Pengklasifikasi film berdasarkan rentan usia menjadi kunci bahwa 

penonton film animasi tidak hanya anak-anak. Film Animasi 3D banyak 

digemari baik dari berbagai kalangan tidak hanya karena menhibur 

namun juga mendidik, banyak film garapan Pixar yang filmnya 

mempunyai pesan-pesan yang bersifat mendidik. 
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2.2 Pesan pada film 

2.2.1 Pengertian  

Salah satu ciri-ciri komunikasi massa adalah pesannya bersifat 

umum yang mana maksud dari isi pesan baik secara verbal maupun 

nonverbal itu tidak ditujukan pada satu orang saja namun pada banyak 

khalayak yang bersifat heterogen dan anonim. Pesan adalah suatu 

komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan 

perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa atau lambang-

lambang lainnya disampaikan kepada orang lain.  

Film merupakan salah satu media massa yang dapat menarik 

perhatian banyak khalayak karena alur ceritanya serta pesan dari cerita 

tersebut yang dapat menghibur dan mempengaruhi penontonya. Pesan 

dalam film juga dapat dibuat secara verbal berupa dialog dan secara 

nonverbal yaitu berupa symbol atau lambang yang merupakan 

representatif dari maksud tertentu.  

Adanya faktor bahwa penerima pesan bersifat heterogen dan anonim, 

maka hal ini lah yang menjadi salah satu faktor bahwa tidak semua 

orang yang menerima pesan itu dapat memahami maksud dari pesan itu. 

Makna pesan yang setiap orang terima umunya akan di terjemahkan 

dari pengetahuan serta pengalaman masing-masing. 
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2.2.2 Pesan Verbal 

Dalam komunikasi kita berkenalan dengan istilah-istilah, seperti 

bahasa lisan, bahasa tulisan dan bahasa isyarat. Hampir semua yang kita 

ucapkan sehari-hari termasuk kedalam kategori pesan verbal. Kode 

verbal tersebut disebut dengan bahasa. Bahasa verbal adalah sarana 

utama untuk menyatakan pikiran, perasaan dan maksud kita (Mulyana, 

2007: 260).  

 

2.2.3 Pesan Nonverbal 

Kita mempersepsi manusia tidak hanya lewat bahasa verbalnya, 

menurut Ray L. Birdwhistell, 65% dari komunikasi tatap muka adalah 

nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan 

semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis 

(Mulyana, 2007: 347). Pesan nonverbal dapat berupa dari : 

1. Bahasa tubuh, semua anggota tubuh mulai dari kepala hingga kaki 

dapat digunakan sebagai isyarat simbolik.  

2. Sentuhan, tidak bersifat acak, melainkan suatu strategi komunikasi 

yang penting. 

3.  Parabahasa, merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang 

dapat dipahami, seperti kecepatan berbicara, tinggi rendahnya nada 

bicara dan lainnya. 

4. Penampilan fisik, sering kali orang memberi makna tertentu pada 

pakaian yang mereka gunakan juga bahkan pada karakter fisik 

orang yang mereka lihat. 
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5. Orientasi ruang dan jarak pribadi, lingkungan yang estetis 

mempengaruhi pikiran dan kenyamanan manusia dan karena hal 

tersebut juga dapat mempengaruhi interaksi yang terjadi dengan 

orang lain. 

6. Konsep waktu, waktu menentukan hubungan antarmanusia, pola 

hidup manusia dalam waktu dipengaruhi oleh budayanya. Waktu 

berhubungan dengan perasaan hati manusia yang mana dapat 

merepresentasikan jati diri kita. 

7. Diam, dalam hubungan manusia tragedi mulai bukan ketika ada 

kesalahpahaman mengenai kata-kata, namun ketika diam tidak 

dipahami. Makna yang diberikan terhadap diam terikat oleh budaya 

dan faktor-faktor situasional. 

8. Warna, dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk 

menunjukkan suasana emosional, cita rasa dan lain sebagainya.  

9. Artefak, artefak adalah benda apa saja yang dihasilkan kecerdasan 

manusia, benda-benda yang sering digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia dan dalam interaksi manusia sering 

mengandung makna-makna tertentu (Mulyana, 2007: 353-433). 

 

2.3 Kasih sayang 

2.3.1 Pengertian  

Kasih sayang jika didefinisikan dengan kata-kata akan terasa susah 

namun kasih sayang akan mudah jika didefinisikan dengan bentuk 

sikap, tikah laku, dan perbuatan kepada sesama manusia (Muhammad, 
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2011:129). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kasih 

sayang adalah perasaan sayang atau perasaan suka terhadap seseorang. 

Dalam bahasa sederhananaya kasih sayang bisa diartikan sebagai 

perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaaan suka kepada seseorang. 

Dari kesimpulan tersebut dapat dipastikan bahwa kasih sayang sedikt-

dikitnya membutuhkan dua orang yang terlibat, yaitu seseorang yang 

mencurahkana rasa kasih sayangnya dan seseorang yang mendapatkan 

rasa kasih sayang tersebut. 

 

2.3.2 Unsur-unsur Kasih Sayang 

Menurut Muhammad (2011:130) arti kata, kasih sayang adalah 

perasaan sayang kepada sesuatu yang diungkapkan secara nyata, 

dengan penuh tanggung jawab serta pengabdian dan pengorbanan. 

Dalam rumusan tersebut dapat diuraikan lima unsur kasih sayang, yaitu: 

a) Perasaan sayang, yang meliputi cinta, senang, suka, dan belas 

kasihan. 

b) Kepada sesuatu, yaitu objek yang disayangi meliputi Tuhan Sang 

Pencipta, manusia dan alam lingkungan. 

c) Diungkapkan secara nyata yaitu dalam bentuk sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan nyata yang dapat diamati. 

d) Penuh tanggung jawab, yaitu segala akibat yang timbul atau terjadi 

adalah baik berguna, menguntungkan, menciptakan keserasian, 

keseimbangan dan kebahagiaan. 
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e) Pengabdian dan pengorbanan, yaitu keikhlasan atau kerelaan 

semata-mata, beban pengeluaran maupun perbuatan tidak 

diharapkan memperoleh pengembalian atau imbalan. 

 

Dalam kasih sayang dituntut akan tanggung jawab, pengorbanan, 

kejujuran, saling percaya, saling pengertian, saling terbuka sehingga 

baik penyayang maupun yang disayangi dapat menjadi satu kesatuan 

yang utuh. Dengan kata lain, seseorang tidak akan memperoleh kasih 

sayang apabila tidak ada orang lain yang memberi (Widagdho, dkk, 

2010: 43).  

 

2.3.3 Hubungan Kasih sayang  

Seperti yang telah dipaparkan oleh Muhammad (2011: 132) tentang 

lima unsur kasih sayang, maka dapat disimpulkan bahwa kasih sayang 

dapat terjadi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, 

dan manusia dengan lingkungan.  

1) Kasih sayang orangtua dengan anak 

Antara orangtua dengan anak terdapat hubungan keluarga yang 

sangat erat, hubungan tersebutlah menjadi dasar kasih sayang 

antara anak dengan orangtua. Adapun bentuknya dapat berupa 

perhatian yang diberikan orangtua pada anaknya berupa pelukan, 

memberinya pendidikan dan lain sebaginya. 
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2) Kasih sayang pria dengan wanita 

Sudah menjadi hal wajar jika seseorang akan tertarik pada lawan 

jenisnya, setelah menginjak dewasa maka pria dan wanita akan 

mencari pasangan hidup masing-masing. Apabila mereka saling 

melirik, saling bertemu, dan saling memperhatikan maka ini tanda 

mulai tumbuhnya kasih sayang, namun kasih sayang antara pria 

dan wanita harus diiringi dengan tanggung jawab. 

3) Kasih sayang sesama manusia 

Kasih sayang sesama manusia disini bisa didasari atas hubungan 

persahabatan, pertemanan, atau bisa berasal dari rasa belas kasihan 

terhadap satu sama lain tanpa memperhatikan status sosial maupun 

ekonomi. 

4) Kasih sayang terhadap lingkungan 

Manusia dalam menjalani kehidupan ini perlu menjaga 

keselarasan dengan alam lingkungannya. Rasa peduli terhadap 

lingkungan, mau merawat dan menjaga kelestariannya merupakan 

bagian dari kasih sayang. 

5) Kasih sayang manusia kepada Tuhan 

Kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia maupun 

lingkungan saja, namun kepada sang pencipta juga perlu kita 

tunjukkan rasa kasih sayang kita. Kasih sayang yang kepada tuhan 

dapat kita tunjukkan dengan cara taat beribadah serta mematuhi 

perintahnya dan menjauhi larangannya. 
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2.3.4 Bentuk Kasih Sayang  

Hubungan kasih sayang baik antara orangtua dengan anak, pria 

dengan wanita, manusia terhadap lingkungan maupun terhadap Tuhan 

semua diwujudkan melalui tingkah laku dan perbuatan sehari-hari, yang 

mana dapat diungkapkan berupa kata-kata, pernyataan, gerakan tubuh, 

maupun berupa media lainnya. Menurut Muhammad (2011: 134) 

bentuk-bentuk ungkapan kasih sayang terdiri dari empat macam yaitu : 

a. Bentuk kata-kata atau pernyataan  

Kasih sayang dapat diungkapkan dengan berupa kata-kata atau 

pernyataan dalan sehari-hari seperti “aku cinta kamu” dan lain-

lain sebagainya. 

b. Bentuk tulisan, telegram, faksimile 

Kasih sayang juga dapat diutaran dengan bentuk tulisan seperti 

surat. Surat umumnya dibuat untuk orang yang berada dalam 

jarak yang jauh, atau bisa juga digunakan ketika seseorang 

tidak pandai mengucapkan dengan kata-kata. Dalam 

perkembangan teknologi sekarang maka tulisan tersebut tidak 

hanya dikirim melalui pos, telegram dan faksimile saja, namun 

dapat berupa email, personal massage, maupun berupa status 

dalam media sosial.  

c. Bentuk gerakan  

Ungkapan kasih sayang dalam bentuk gerakan merupakan 

salah satu bentu yang sering dijumpai baik dari orangtua pada 

anak, maupun pada sesama manusia. Bentuk-bentuk gerakan 
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tersebut antara lain berupa bersalaman, pelukan, ciuman, serta 

rangkulan atau dekapan.  

d. Bentuk media 

Ungkapan kasih sayang dalam bentuk media biasanya 

digunakan untuk menyatakan perasaan sayangnya kepada 

orang lain dengan menggunakan media sebagai pengganti 

ucapan baik dalam konteks cinta asrama maupun peristiwa 

tertentu, seperti memberi bunga mawar, kado, sovenir dan lain 

sebagainya.  

 

2.4 Semiotika dalam Film 

2.4.1 Pengertian   

Salah satu ciri komunikasi massa yaitu dapat menjangkau khalayak 

banyak dan luas, hal itulah yang membuat para pembuat film berfikir 

bahwa film mempunyai potensi untuk mempengaruhi khayak, karena 

kekuatan dan kemampuan film yang menjangkau banyak kalangan, 

mulai dari anak-anak hingga orang dewasa maupun dari kalangan 

bawah hingga kalangan atas. Film mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) (Sobur, 2013:127). 

Film merupakan potret dari kehidupan masyarakat dimana film itu 

dibuat yang kemudian berkembang dan direpresentasikan kedalam 

kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi dari kebudayaannya. Film 

umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerjasama dengan baik dalam upaya 
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mencapai efek yang diharapkan. Tanda-tanda tersebut dapat diuraikan 

dengan studi semiotika. Semiotika secara garis besar adalah studi 

tentang membaca suatu tanda atau simbol. Pada dasarnya film dapat 

melibatkan bentuk-bentuk simbol visual dan lingustik untuk 

mengodekan pesan yang sedang disampaikan (Sobur, 2013:131). 

Semiotika mempunyai banyak teori dari berbagai macam ahli, dua 

diantaranya yang lebih sering digunakan dalam penelitian adalah 

semotika Charles Sander Peirce dan semiotika Roland Barthes. 

Semiotika menurut Peirce mempunyai acuan tanda dimaknai menjadi 

tiga tahap yaitu, ikon, indeks, dan simbol.  

Teori yang kedua yaitu menurut Roland Barthes, semiotika Barthes 

berangkat dari pendapat Ferdinand de Saussure namun Barthes lebih 

mengedepankan tanda dengan konsep makna denotatif dan makna 

konotatif. Salah satu cara yang digunakan para pakar untuk membahas 

lingkup makna yang lebih besar adalah dengan membedakan makna 

denotatif dengan makna konotatif (Tinarbuko, 2008:20), sehingga teori 

Barthes lah yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

2.4.2 Semiotika Roland Barthes 

Rolland Barthes berpendapat bahwa, semiotika mempunyai suatu 

tataran signifikan, the first order semiological (semiologi tingkat 

pertama) Barthes menyebutnya dengan denotasi, dan the second order 

semiological (semiologi tingkat kedua) sebagai perluasan dari makna 

denotasi disebut sebagai konotasi (Budiman, 2011:38). Dalam 
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pengertian umum denotasi adalah makna yang sebenarnya, yang mana 

denotasi dapat juga diartikan dengan ketertutupan makna sehingga 

Barthes meneruskan pada tataran kedua yaitu konotatif. Pada tataran 

konotatif Barthes mengungkapkan bahwa tanda konotatif tidak sekedar 

memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian 

tanda denotatif yang melandasi keberadaanynya (Sobur, 2013:69). 

Penjelasan dari Barthes tersebut kemudian digambarakan dengan 

table sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber: Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, 2013, hlm. 69 

 

Dalam memahami proses penandaan itu Barthes juga melihat aspek 

lain penandaan yaitu mitos, yang menandai suatu masyarakat. Mitos 

menurut Barthes “ is a culture’s way of thinking about something, a 

way of conceptualizing or understanding it”. Jika diterjemahkan yaitu 

cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk 

mengkonseptualisasikan atau memahai sesuatu (Fiske, 1990: 88) Dalam 

kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi yang 

1. Signifer 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. Connotative Signifer 

         (penanda konotatif) 

5. Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

6. Connotative sign (tanda konotatif) 



28 

disebut dengan mitos itu sendiri. Disini prespektif Barthes tentang 

mitos membuka ranah baru semiologi yaitu penggalian lebih jauh dari 

penandaan untuk mencapai mitos yang bekerja dalam kualitas 

keseharian masyarakat, seperti fashion, fotografi, musik, film dan lain 

sebagainya. 

2.5 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui makna kasih sayang yang 

terdapat dalam film animasi 3D “Inside Out” berupa tanda audio serta tanda 

visual. Tanda audio yaitu percakapan yang mengandung unsur kasih sayang 

berupa pernyataan perhatian, simpati, tolong menolong dan pengorbanan. 

Sedangkan tanda visual disini berupa tindakan gestural yaitu berupa pelukan, 

berpegangan tangan, mencium, yang terjadi antara orangtua dengan anak, 

serta sesama manusia.  


