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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film kini dapat dimaknai sebagai salah satu kebutuhan bagi manusia 

dalam segi pemenuhan sarana hiburan. Film dianggap mampu memberikan 

tayangan secara lengkap, baik dalam segi audio, visual, dan tentunya audio 

visual. Dalam segi komunikasi pun, film merupakan salah satu media dari 

komunikasi massa. Dimana film dapat menyampaikan pesan dan informasi 

kepada khalayak luas secara bersamaan, tersebar dimana-dimana, dan bisa 

menimbulkan efek komunikasi yang berbeda-beda tergantung dari 

komunikan yang menerimanya. Pesan yang disajikan melalui karya-karya 

film yang ada menjadikan pilihan bagi khalayak sebagai wadah bagi mereka 

untuk mendapatkan informasi yang beragam. Oleh karena itu, tidak salah 

jika film dijadikan salah satu pilihan utama bagi khalayak, dibandingkan 

menonton televisi.  

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang ada mampu 

memenuhi kebutuhan khalayak akan beragamnya film yang dibutuhkan. 

Sehingga, kini film bisa dinikmati tidak hanya oleh orang dewasa, bahkan 

remaja dan anak-anak pun bisa. Film perlahan mulai terjun kepada 

masyarakat luas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Semakin 

beragamanya pilihan film, esensi film sendiri semakin menarik dan nyata 

didukung dengan dialog, penokohan, musik-musik pendukung, bahkan 

pesan yang disampaikan melalui film tersebut tentunya nanti meningkatkan 

kesan dan dampak yang didapatkan oleh khalayak setelah menontonnya. 
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Oleh karena itu, film mampu memberikan penggambaran yang nyata atas 

suatu kejadian sehingga khalayak luas sebagai penonton sekan-akan 

terbawa masuk dalam cerita tersebut (Susanto, 1982:58).  

Perkembangan film sendiri ditandai dengan semakin beragamnya 

karya-karya film Indonesia dengan berbagai genre yang ada. Perkembangan 

ini dilihat melalui jumlah penonton film yang dinilai cukup konsisten dari 

tahun 2016 hingga 2018. Jika dilihat dalam waktu beberapa tahun terakhir 

ini, jumlah penonton film di Indonesia bisa dikatakan terus meningkat. 

Peningkatan jumlah penonton film ini juga diiringi dengan jumlah film yang 

diproduksi meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan kalkulasi dari Film 

Indonesia, ada 528 film yang telah diproduksi dan ditonton oleh khalayak 

luas sejak tahun 2011. Peningkatan jumlah penonton film seiring dengan 

meningkatkan jumlah film yang diproduksi mempengaruhi juga 

beragamnya genre film yang ada seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Jika diamati secara seksama, ada beberapa genre film yang menjadi 

unggulan dalam perkembangan produksi film di Indonesia, yaitu komedi, 

horror, drama/romantis, aksi, dan juga yang baru-baru ini sering muncul 

adalah genre film keluarga. 

Tidak asing bagi dunia perfilman di Indonesia jika membahas 

mengenai genre film drama atau romantis. Film dengan genre romantis yang 

umumnya merupakan karya film fiksi sering sekali dikaitkan dengan 

sebutan film perempuan. Cara pandang ini salah satunya tercantum dalam 

hasil riset Wuhr (2017). Dalam riset tersebut, para responden menempatkan 

film roman dan drama sebagai film perempuan. Sementara film laga, horor, 
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dan thriller dianggap sebagai film laki-laki (Adinda, 2017). Melihat 

faktanya memang benar bahwa pada umumnya film fiksi romantis sering 

sekali membicarakan atau membahas mengenai perempuan. Bahkan, tidak 

jarang dapat ditemui hampir setengah dari durasi film itu sendiri berkisah 

mengenai kehidupan perempuan yang erat dikaitkan dengan romantisme 

pada laki-laki pada akhirnya nanti. 

Dalam film-film fiksi romantis, ada pakem-pakem yang sering 

ditemui diantaranya pakem damsel in distress yang sudah tidak asing bagi 

pengamat dan penikmat film. Damsel in distress menggambarkan tokoh-

tokoh perempuan cantik yang lemah dan membutuhkan pertolongan sosok 

laki-laki ditengah tindakan kejahatan oleh seorang penjahat yang 

mengancamnya. Damsel in distress sendiri sudah ada sejak karya sastra 

dalam karya-karya mitologi Yunani dan karya sastra epos India. Kata 

“damsel” sendiri berasal dari bahasa Prancis “demoiselle” yang berarti 

“young lady” atau gadis/perempuan muda. Adanya sterotipe yang 

menggambarkan perempuan sebagai makhluk lemah dalam pakem ini 

nantinya akan memberikan porsi narasi dalam film yang cukup banyak 

untuk mengambarkan kesehariannya. Tidak hanya itu, pakem manic pixie 

dream girl yang mungkin bisa dibilang masih baru bila dibandingkan 

dengan istilah femme fatale, girl next door, cat lady, atau untuk karakter 

laki-laki seperti bad boy, superhero, dan anti-hero. Manic pixie dreams girl 

atau biasa dikenal dengan istilah MPDG mengambarkan karakter 

perempuan yang didamba-dambakan atau sosok perfect girl yang selama ini 

ada dibayangan sosok laki-laki pada umumnya. Dalam film, pakem MPDG 



 

4 

 

digambarkan sosok perempuan ini begitu mencolok dan memiliki keunikan 

serta karakteristik spesial dibandingkan penokohan perempuan lainnya pada 

film tersebut. 

Dalam sebuah jalan cerita film bergenre fiksi romantis yang 

tentunya membahas tentang tema cinta, sering sekali atau bahkan sebagian 

besar memang menggambarkan bagaimana berjalannya hubungan antara 

laki-laki dan perempuan dalam konteks yang lebih intim dari hanya sekedar 

pertemanan. Disini penonton akan melihat bagaimana gairah, emosi, dan 

keterlibatan rasa kasih sayang antara laki-laki dan perempuan didalam 

hubungan yang mereka jalani. Film fiksi romantis yang tidak jauh-jauh dari 

penggambaran bagaimana proses bertemu dengan sosok belahan jiwa yang 

digambarkan dengan sosok pendamping hidup yang memang tidak 

sempurna, namun akan selalu menjadi pendamping terbaik ketika menjalani 

hari-hari bersama. Tidak hanya itu, sterotipe film fiksi romantis yang tidak 

jauh dengan kesan happy ending pun tidak bisa dipisahkan. Dimana setelah 

melewati halangan dan rintangan bersama, sosok laki-laki dan perempuan 

ini nantinya akan bertemu disatu titik akhir yang mana akhirnya mereka bisa 

bersama dan bahagia selamanya. Pengorbanan yang tulus pun sering sekali 

ditemui dalam penggambaran alur cerita film fiksi romantis. 

Perfilman Indonesia yang terus berkembang mulai melahirkan 

berbagai genre film baru bagi karya-karya anak bangsa dan tentunya 

menambah referensi film yang ada. Salah satunya adalah film dengan genre 

romantic-suspense. Genre ini masih cukup asing bagi perfilman Indonesia 

sendiri, bahkan bisa disebut tidak banyak film yang bisa di kategorikan 
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sebagai film dengan genre romantic-suspense. Jika penggambaran film fiksi 

romantis seperti yang sudah dijelaskan diatas, film romantic-suspense akan 

menghadirkan juga kisah romantis antara laki-laki dan perempuan yang 

diwarnai dengan keromantisan perjalanan cinta mereka untuk bersama. 

Namun, yang berbeda dengan film romantis pada umumnya, film romantic-

suspense akan menghadirkan lebih dari satu twist dalam penggambaran 

cerita melalui audio dan visual pada film tersebut yang nantinya akan 

menimbulkan kesan yang membingungkan bagi penonton. Tidak lupa juga 

adanya unsur ketegangan yang memang tidak bisa dipisahkan dari film 

romantic-suspense. Film romantic-suspense memiliki keunikan tersendiri 

dalam penyampaiannya. Film dengan genre tersebut akan berusaha 

menyampaikan bagaimana cerita dalam film fiksi romantis yang umumnya 

diwarnai dengan nuansa yang manis, indah, dan penuh kasih sayang diiringi 

dengan kesan yang kelam dan penuh ketegangan antara laki-laki dan 

perempuan yang sedang jatuh cinta. 

Jatuh cinta memang tidak pernah memandang usia. Namun, dalam 

film fiksi romantis di perfilman Indonesia dan salah satunya dalam film 

romantic-suspense yang akan dibahas nantinya, sering sekali menghadirkan 

bagaimana kisah romantis ketika jatuh cinta antara laki-laki dan perempuan 

direntang usia remaja yang digambarkan melalui penokohan anak-anak 

yang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Dimana pada fase 

tersebut remaja akan merasakan masa peralihan yang akan mempengaruhi 

kesehariannya. Remaja pada fase tersebut pada umumnya memiliki rasa 

keingintahuan yang besar, petualangan dan tantangan merupakan hal yang 
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selalu ingin mereka gali dan mereka kejar, dan cenderung berani mengambil 

resiko namun tanpa pertimbangan untuk kedepannya bagaimana. Pencarian 

identitas diri menjadi hal diidentikkan pada fase tumbuh kembang remaja. 

Remaja dengan dunianya yang luas dan beragam diiringi juga dengan ide-

ide baru yang beragam, mulai mencoba hal-hal baru guna menemukan jati 

dirinya tersebut. Salah satunya, ketika mulai muncul rasa ketertarikan antar 

lawan jenis. Mereka mulai menjalin komunikasi dan interaksi yang lebih 

dalam untuk menjalin hubungan yang intensitasnya lebih romantis intim. 

Hubungan romantis antar lawan jenis yang sering dikaitkan dengan 

pencarian identitas atau biasa dikenal dengan istilah pacaran atau dating. 

Pada masa ini, remaja akan memperlihatkan perubahan bagaimana dari 

tidak menyukai menjadi suka dan memiliki ketertarikan lebih pada lawan 

jenis. Remaja juga mulai merasa ingin diperhatikan, diterima, dan dicinta 

oleh lawan jenisnya. Fenomena tentang pacaran antara remaja lawan jenis 

sudah menjadi hal yang sangat umum ditengah-tengah masyarakat 

Indonesia. Hal ini pun berpengaruh pada film-film fiksi romantis yang turut 

membahas dan mengangkat cerita tentang hubungan percintaan remaja. 

Kegelisahan remaja menjadi daya tarik tersendiri yang tanpa 

disadari merupakan persoalan yang menarik dan perlu digali lebih dalam. 

Jika hubungan cinta remaja hanya dianggap sebagai isu dan fenomena yang 

sederhana dan biasa saja, pandangan itu mulai dicoba untuk 

dikesampingkan terlebih dahulu dan melihat melalui sudut pandangan yang 

berbeda pada umumnya. Fenomena hubungan cinta remaja atau pacaran 

kini tidak lagi digambarkan melalui perilaku yang manis-manis saja. Mulai 
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muncul pandangan bahwa antara laki-laki dan perempuan ketika hubungan 

itu sudah terjalin, muncul hak mengontrol pasangan secara lebih dalam 

berlandaskan rasa saling memiliki satu sama lain. Banyak dari mereka 

merasa bahwa rasa saling memiliki itu merupakan aktualisasi cinta. Sisi 

kehidupan remaja yang suka mengambil resiko seakan-akan 

menyalahsangkakan cinta sejati dalam hubungan pacaran mereka. Potret 

kisah hubungan cinta remaja seperti yang masih jarang diangkat, 

dieksplorasi, dan dikemas dalam bentuk film. Kisah hubungan cinta remaja 

serupa perlu diangkat dan diperlihatkan kepada masyarakat agar lebih 

aware untuk menanggapi dan menyikapi hubungan cinta remaja yang sering 

dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada tahun 2017 kemarin, Edwin telah merilis film terbarunya. Film 

yang rilis pertama kali pada 26 Oktober 2017 lalu, menjadi film panjang 

komersil pertamanya dan berhasil mendapatkan 10 nominasi dalam Festival 

Film Indonesia (FFI) pada tahun yang sama. Film yang juga berhasil tayang 

dalam sebuah festival film di Belanda dan Taiwan ini pada tahun 2018 

disebut-sebut sebagai film remaja Indonesia pertama yang hadir dengan 

genre romantic-suspense. Film yang berjudul Posesif ini cukup mencuri 

perhatian pecinta dan penonton film Indonesia karena jika dilihat sekilas 

hanya seperti film romantis remaja pada umumnya. Hingga 2019, film 

Posesif berhasil mendapatkan perolehan penonton sebanyak ±836.391 

orang, yang terdiri dari penonton yang menonton film ini di bioskop dan 

melalui situs streaming film di jejaring internet. Tidak hanya itu, hingga 

bulan Maret 2019, film Posesif juga masih aktif menjadi salah satu pilihan 
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film yang menarik untuk di screening oleh beberapa komunitas film di 

Indonesia. Tidak jarang, film Posesif juga hadir di berbagai screening film 

bersama salah satu film terbaik Indonesia, Marlina Pembunuh dalam Empat 

Babak.  

Melalui film Posesif, Edwin, sang sutradara, ingin menghadirkan 

nuansa baru dalam hubungan cinta remaja yang selalu digambarkan dengan 

cerita cinta yang manis dan berwarna-warni seperti gulali dalam setiap film 

romantis di Indonesia. Jika biasanya premis film romantis remaja 

menceritakan tentang bagaimana halangan, rintangan, dan sulitnya 

sepasang laki-laki dan perempuan yang ingin bersatu dengan menghadirkan 

masalah tertentu, film ini justru mengisahkan sosok laki-laki dan perempuan 

yang bertemu, jatuh cinta secara sederhana, dan tidak butuh waktu lama dan 

proses yang panjang untuk sama-sama mengutarakan memiliki rasa yang 

sama. Namun, justru hubungan cinta dari sisi gelap yang jarang sekali 

dimunculkan dalam film romantis remaja di Indonesia. 

Melalui pengamatan awal di dapat bahwa hubungan cinta remaja 

pada film Posesif ini mengandung retak text (crack in text) karena keluarga 

yang merupakan tempat utama anak-anak dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan karakter positif justru tidak tertanam pada film ini. Ketika 

tokoh Yudhis dalam film Posesif menunjukkan aksi kekerasan dan 

aktualisasi cinta yang berlebihan kepada pasangan, tidak serta-merta karena 

keinginannya sendiri. Sikap yang terbentuk dari tokoh anak di film ini bisa 

menunjukkan orang tua yang tanpa disadari memiliki peran besar dalam 

menentukan sikap dan perilaku anaknya kepada orang lain. Sehingga, 



 

9 

 

muncul asumsi dari peneliti film Posesif yang bergenre romantic-suspense 

untuk kategori film remaja memberikan gambaran mitos baru dalam industri 

perfilman di Indonesia, dimana hubungan cinta remaja tidak lagi selalu 

digambarkan sebagai hubungan romantis antara laki-laki dan perempuan 

dengan sikap dan perilaku yang manis dan lemah lembut penuh kasih 

sayang. Tetapi, menghadirkan sisi gelap dari hubungan cinta remaja 

ditunjukkan salah satunya dengan kekerasan kepada pasangan yang ternyata 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Secara garis besar film Posesif selama 102 menit mengisahkan 

tentang dua sosok remaja SMA yang tidak sengaja bertemu di ruang guru. 

Pada saat itu, sosok perempuan bernama Lala tengah menyelesaikan soal 

ulangan susulan, sedangkan sosok laki-laki, Yudhis, saat itu masuk ke ruang 

guru untuk mengambil sepatunya yang disita oleh guru. Sosok Lala 

digambarkan sebagai atlet renang loncat indah yang berprestasi. Sedangkan, 

Yudhis adalah murid baru yang menjadi perhatian besar bagi murid-murid 

yang ada disekolah karena ketampanannya. Seperti fase cinta monyet 

remaja SMA pada umumnya, hubungan Yudhis dan Lala berjalan indah dan 

manis seperti hubungan romantis remaja pada umumnya. Hingga, akhirnya 

mulai muncul dimana penggambaran cinta pertama remaja bukan jatuh cinta 

yang main-main.  

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan analisis semiotika 

pada film “Posesif” karya Edwin menggunakan semiotika dari Roland 

Barthes. Analisis semiotika digunakan untuk menganalisis unsur-unsur 

seperti gerak tubuh, angle dan type of shot (TOS), setting tempat, properti 
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yang digunakan, alur cerita, dialog yang disampaikan, musik pendukung 

dalam film dan simbol-simbol lainnya yang ada pada film ini. Melalui 

analisa semiotika yang dilakukan peneliti akan diketahui dan ditemukan 

bentuk hubungan asmara remaja yang terdapat dalam film Posesif ini 

dengan genre romantic-suspense menghadirkan mitos baru di tengah-

tengah masyarakat dalam perfilman Indonesia. Dimana adanya 

penggambaran yang berbeda dalam nilai-nilai hubungan asmara remaja 

yang ideal dalam film ini. Fokus penelitian ini adalah nilai romantisme 

dalam hubungan asmara remaja yang di ungkap melalui pemaknaan tanda-

tanda dalam film Posesif. Sehingga, penelitian ini berjudul: “HUBUNGAN 

ASMARA REMAJA DALAM FILM ROMANTIC-SUSPENSE 

(Analisis Semiotika Roland Barthes pada film “Posesif” karya 

Edwin)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

sebuah permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk hubungan asmara remaja dalam film Posesif 

karya Edwin? 

2. Bagaimana makna hubungan cinta remaja dalam film Posesif 

karya Edwin menurut analisis semiotika Roland Barthes? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuktikan adanya perbedaan mengenai hubungan 

asmara remaja dibanding film romantis lainnya. 
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2. Untuk menginterpretasi tanda-tanda berupa makna hubungan 

cinta remaja yang di dalam film  Posesif karya Edwin menurut 

analisis semiotika Roland Barthes. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelakan diatas, peneliti 

berharap bisa mencapai manfaat dari penelitian yang telah dilakukan 

melalui uraian dari manfaat penelitian sebagai berikut. 

a. Manfaat Akademis 

Makna hubungan asmara remaja dalam hubungan romantis 

(pacaran/dating) merupakan salah satu fenomena dan isu yang dekat 

dengan keseharian. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi yang ingin meneliti makna dan pesan pada film. 

b. Manfaat Kritis Sosial 

Hasil penelitian terkait dengan menggunakan analisis semiotika 

pada film Posesif karya Edwin diharapkan bisa menjadi sudut pandang 

baru bagi masyarakat, khususnya orang tua, dalam mengawasi dan 

mengamati kehidupan sehari-hari anak yang menginjak usia remaja dan 

mulai menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Agar tindakan-

tindakan negatif yang bisa saja terjadi di hubungan romantis remaja 

tidak lagi dianggap menjadi hal yang sepele. 


