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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Seperti yang dikatakan oleh Sumarno (1998) yang mengatakan bahwa 

Film adalah sebuah seni mutakhir dari abad-20 yang dapat menghibur, mendidik, 

melibatkan perasaan, merangsang pemikiran, dan memberikan dorongan terhadap 

penontonnya. Pengaruh terhadap khalayak luas sebagai penonton ini lebih jauh 

misalnya sebuah film dapat menjadi media menghibur masyarakat dalam bentuk 

komedi, atau bisa juga mendidik melalui film dokumenter, dan lain sebagainya.  

 Menurut Ron Mottram (dalam Sumarno), ada 3 (tiga) fungsi yang paling 

penting dari semua film, yaitu: 

1. Fungsi artistik, adalah sejumlah film memiliki struktur narasi 

(narrative structures), karena ia menghadirkan suatu rangkaian 

peristiwa yang saling berkaitan secara kausal yang membantu 

mengonstruksikan sebuah kisah. 

2. Industrial (an industry), film adalah sesuatu yang merupakan bagian 

dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam 

hubungannya dengan produk-produk lainnya. 

3. Komunikatif, film merupakan bagian penting dari sistem yang 

digunakan oleh para individu dan kelompok untuk mengirim dan 

menerima pesan (sent and receive messages). 

 Pertimbangan ketiga fungsi film itu amat menonjol dalam proses 

penciptaan sebuah karya sinematografi. Ketiga fungsi (artistik, industrial dan 

komunikatif) ini saling berhubungan dan tertanam dalam konteks budaya, 

ekonomi dan teknologi dalam arti yang seluas-luasnya. 
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Film merupakan salah satu jenis media massa yang sudah diproduksi sejak 

tahun 1901. Berikut ini adalah jenis-jenis film berdasarkan sifatnya (Effendy 

2005: 210): 

1. Film cerita (story film) 

Adalah film yang mengandung cerita, yaitu yang lazim ditunjukkan di 

gedung-gedung bioskop dengan bintang filmnya yang tenar. 

2. Film berita (newsreel) 

Adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi. 

Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus 

mengandung nilai berita (news value) 

3. Film dokumenter (documentary film) 

Adalah film yang merupakan interpretasi puitis yang bersifat pribadi 

dari kenyataan-kenyataan. Tidak seperti film berita yang dibuat 

tergesa-gesa, film dokumenter memerlukan pemikiran dan 

perencanaan yang matang. 

4. Film kartun (cartoon film) 

Adalah film yang berasal dari rangkaian lukisan yang dipotret dan 

diputar dalam proyektor film sehingga lukisan tersebut menjadi hidup. 

 

2.1.1. Film Sebagai Teks 

Seiring perkembangannya, pengaruh film semakin kuat bagi kehidupan 

individu maupun sosial. Hal ini kemudian membuat film dikaji secara mendalam. 

Setiap gambar yang tersorot dilayar dicari maknanya dan apa maksud tujuannya 

ditampilkan. Oleh sebab itu diperlukan pisau bedah khusus untuk mengkaji film 

secara mendalam. 

 Studi tentang media massa, termasuk film, bisa dilakukan dengan banyak 

cara. Para ahli komunikasi sudah melakukannya sepanjang abad lalu, mulai 

dengan memakai pendekatan fungsionalis, pendekatan Marxist, hingga teori 

hegemoni media. Semua pendekatan itu sekedar alat, penulis bebas memilih 

pendekatan atau teori sesuai dengan tujuan penelitiannya. Cultural Studies (kajian 
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budaya) sebagai disiplin ilmu kerap mengkaji film dengan pendekatan misalnya, 

representasi, ideologi, hingga budaya pop. 

 Ziauddin dan Borin Van Loon dalam Irwansyah (2009:41) mengemukakan 

bahwa film sebagai bahan kajian, mula-mula film diletakkan sebagai teks. Film 

bisa dibaca selayaknya buku. Film memiliki makna terkodekan yang bisa dibaca, 

ia menggunakan perangkat indeksial, ikonik, dan simbolik yang dapat dengan 

mudah diidentifikasikan oleh audiens. Dalam bukunya yang berjudul semiologi: 

Kajian Teori Tanda Saussuran, Jeanne Martinet (2010:44) mengatakan proses 

pembacaan ini dipelopori oleh Ferdinand de Saussure, seorang profesor linguistik. 

Menurutnya, makna dapat ditemukan dimana-mana. Seluruh fenomena sosial dan 

kultural yang melingkupi kita bukanlah objek material atau peristiwa-peristiwa 

biasa. Fenomena-fenomena ini adalah objek dan peristiwa yang mengandung 

tanda-tanda. Kita bisa mengurai kode makna jika kita belajar membaca tanda-

tanda dan mengapresiasikan relasi. 

 Saussure dalam Martinet (2010:45) meminjam istilah-istilah linguistik 

untuk memaknai fenomena: 

“saya menyarankan bahwa kita seharusnya memerlukan seluru fenomena 

layaknya bahasa. Seperti halnya bahasa yang memiliki kata-kata yang 

dirangkai secara bersamaan untuk membentuk kalimat yang bermakna 

berdasarkan sintaks dan tata bahasa, fenomena material mengandung 

tanda-tanda yang diberikan makna oleh sebuah relasi”. 

  

 Untuk merinci analoginya, seluruh sistem tanda ia digambarkan sebagai 

teks. Ilmu tentang tanda dinamai semiotika atau jika dalam istilah Ferdinand de 

Saussure lebih populer dengan nama semiologi. 

 

2.2. Representasi 

 Representasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan 

mewakili, keadaan diwakili serta apa yang mewakili. Menurut Eriyanto, di dalam 

media representasi merujuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan 

atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001:113). 

Representasi menurut definisi John Fiske adalah sesuatu yang merujuk pada 

proses yang dengannya realitas disampaikan dalam komunikasi, via kata-kata, 
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bunyi, citra, atau kombinasi (Fiske, 2004). Dua hal yang penting dalam 

representasi adalah apakah seseorang, kelompok, gagasan atau pendapat tersebut 

ditampilkan sebagaimana mestinya (secara berimbang, atau hanya sisi buruknya 

saja) dan bagaimanakah representasi tersebut ditampilkan dan siapa yang 

menampilkan (melalui kata, kalimat, foto). 

Representation refers to the construction in any medium (especially the 

mass media) of aspects of „reality‟ such as people, places, objects, events, 

cultural identities and other abstract concepts. Such representations may 

be in speech or writing as well as still or moving picture.
1
 

Menurut Fiske dalam Television Culture, ada tiga proses dalam 

menampilkan representasi suatu objek dalam media: 

1. Level pertama: Bagaimana peristiwa ditandakan. Dalam bahasa 

gambar, seringkali aspek ini dihubungkan dengan pakaian, lingkungan, 

ucapan dan ekspresi. 

2. Level kedua: Bagaimana realitas digambarkan. Dalam bahasa gambar, 

alat tersebut berupa kamera, pencahayaan, editing atau music. 

3. Level ketiga: Bagaimana peristiwa tersebut diorganisir dalam konvensi 

yang diterima di dalam masyarakat (Fiske, 1999:5) 

 

2.3. Budaya  

 Pada penggunaan awal di Inggris, budaya atau culture diasosiasikan 

dengan “cultivation” pada hewan dan tanaman. Dari abad ke 16-19, kata ini mulai 

digunakan secara luas bagi peningkatan pikiran manusia dan perilaku individu 

yang diperoleh lewat pembelajaran (Philip Smith, 2001:1). 

 Dalam communication between cultures, Marsella (2000:33) berpendapat: 

“Culture is shared learned behavior which is transmitted from one 

generation to another for purposes of promoting individual and 

social survival, adaptation, and growth and development. Culture 

has both external (e.g,.artifacts, roles institution) and internal 

representation (e.g., values, attitudes, beliefs, 

cognitive/affective/sensory styles, consciousness pattern, and 

epistemology)” 

(Budaya adalah perilaku yang dipelajari yang diwariskan dari satu 

generasi ke yang lain, bertujuan untuk meningkatkan nilai bertahan, 

                                                
1
 Media Representasi, http://www.aber.ac.uk 

http://www.aber.ac.uk/
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adaptasi, pertumbuhan, dan perkembangan individu dan sosial. 

Budaya memiliki representasi ekternal (artifak, peraturan institusi) 

dan  internal (nilai, tingkah laku, kepercayaan, bentuk 

kognitif/afektif/ sensoris, pola kesadaran, dan epistemologi) 

 

2.3.1. Etnis dan Ras 

Setiap sub kultur adalah suatu entitas sosial yang meskipun merupakan 

bagian dari kebudayaan dominan, unik, dan menyediakan seperangkat 

pengalaman, latar belakang, nilai-nilai sosial, dan harapan-harapan bagi 

anggotanya, yang tidak bisa didapatkan di budaya dominan.   

Meskipun banyak kesamaan antara etnisitas dengan ras, sebenarnya 

keduanya berbeda. Liliweri menyebutkan (2003 : 336), pengertian etnik harus 

dipahami sebagai suatu kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan 

karakteristik yang sifatnya lebih “kebudayaan” daripada ras yang mengacu pada 

ciri-ciri ragawi. Jadi, identitas etnik menjadi lebih luas cakupannya daripada 

identitas ras. 

Menurut Kitano dalam Abdillah (2002) perbedaan ras dan etnik adalah 

sebagai berikut: 

“Ras juga menunjuk pada konsentrasi perbedaan atas unsur genetis, 

yang tercermin dalam bentuk dan warna kulit, bentuk dan warna 

rambut, dan tidak ada hubungannya dengan institusi dan pola 

budaya. Identitas ras selanjutnya menunjuk pada warna kulit, 

penampilan fisik yang dapat dikenali dan diidentifikasi, sedangkan 

identitas etnik adalah term yang lebih luas menyangkut aspek rasial.” 

(Iwan Awaludin Yusuf, 2000:24) 

 

Komunitas rasial yang sering disebut sebagai sub kultur adalah suatu 

kelompok atau kategori orang-orang yang mengidentifikasikan diri mereka 

sendiri, dan diidentifikasikan oleh orang-orang lain, sebagai perbedaan sosial yang 

dilandasi oleh ciri-ciri fisik atau biologis.  

Berlawanan dengan istilah ras, istilah kelompok etnik digunakan untuk 

mengacu pada suatu kelompok atau kategori sosial yang perbedaannya terletak 

pada kriteria kebudayaan, bukan biologis (Stephen, 1993:355). Pada awalnya 

konsep etnik tumpang tindih dengan ras yang diasumsikan berhubungan dengan 

identifikasi tubuh yaitu pengkategorisasian orang atau kelompok dengan identitas-
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identitas tertentu berdasarkan ciri-ciri fisiknya disamping kesamaan wilayah 

(Iwan Awaludin Yusuf, 2000 : 22). Namun dalam perkembangannya, konsep 

etnik mengalami perubahan makna dan konotasi. Kata etnik diartikan sebagai 

hasil dari produk sosial, yaitu proses interaksi antarkelompok atau individu.  

Kata etnik (ethnic) berasal dari kata bahasa Yunani ethnos, yang merujuk 

pada pengertian bangsa atau orang. Seringkali ethnos diartikan sebagai setiap 

kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai, dan norma 

budaya, dan lain-lain, yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan 

kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat (Iwan Awaludin 

Yusuf, 2000:22) 

Erikson (dalam Alo Liliweri, 2003) mengemukakan syarat utama 

kemunculan etnisitas, yaitu kelompok tersebut setidaknya telah menjalin hubungn 

atau kontak dengan etnik lain, dan masing-masing menerima gagasan dan ide-ide 

perbedaan di antara mereka secara kultural. Syarat tersebut harus dipenuhi secara 

mutlak, jika tidak maka tidak bisa dikatakan sebagai etnisitas karena etnisitas 

adalah aspek hubungan, bukan milik satu kelompok. Tidaklah berlebihan bila 

Erikson menyimpulkan bahwa makna etnik adalah sebuah pola relasi antar 

manusia yang diwarnai adanya pembatasan atas dasar ciri-ciri dan penampilan 

fisik manusia, warna kulit, warna dan bentuk rambut, agama, bahasa, adat istiadat, 

dan sebagainya. 

 

2.4. Feminisme 

"Feminisme" berasal dari bahasa Perancis. Di Amerika Serikat, feminisme 

dikenal sebagai "gerakan perempuan" abad ke-19. Dalam  arti, berbagai jenis 

kelompok yang semua tujuannya sejalan ataupun tidak, mengarah pada 

"kemajuan" posisi perempuan. Ketika istilah "feminisme" diperkenalkan ke 

Amerika Serikat awal abad ke-20, hal itu hanya merujuk pada kelompok khusus 

kegiatan yaitu advokasi hak asasi perempuan. Kelompok yang menegaskan 

keunikan perempuan, pengalaman misterius dari keibuan dan kemurnian khas 

perempuan.  
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Feminisme berawal dari sebuah persepsi mengenai ketimpangan posisi 

perempuan dibandingkan dengan laki-laki di masyarakat. Hingga saat ini, istilah 

mengenai feminisme telah menimbulkan beragam interpretasi antara lain sebagai 

sebuah ideologi, gerakan dapat juga sebuah aliran pemikiran (filsafat), atau 

bahkan teori pembagian kelas dalam masyarakat. Namun berdasarkan 

kemunculannya, feminisme lebih umum diartikan sebagai sebuah gerakan 

nasional (Nugroho, 2004). Pada hakekatnya, tujuan feminisme adalah 

transformasi sosial untuk menciptakan suatu keadaan kesetaraan antara laki-laki 

dan perempuan. 

Lahirnya gerakan feminisme pada perkembangannya dibagi atas tiga 

gelombang. Pada gelombang pertama, feminisme mengangkat isu-isu prinsip 

persamaan hak bagi perempuan. Titik tolak perjuangannya adalah dominasi laki-

laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya bidang 

pendidikan, politik, dan ekonomi. Dalam gelombang ini, landasan teoritis yang 

dipakai adalah feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme Marxis atau 

Sosialis (Arivia, 2003: 85). 

Memasuki gelombang kedua, kelahiran feminisme pada gelombang ini 

ditandai dengan lahirnya sebuah pemahaman bahwa perempuan memang berbeda 

dengan laki-laki, tetapi yang menjadi penyebab perlakuan yang tidak adil terhadap 

perempuan adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat patriarki. Isu 

utamanya adalah perlawanan terhadap legalitas budaya patriarki (Nugroho, 2004). 

Dari sinilah kemudian perjuangan feminisme kedua untuk menjelaskan persoalan 

fundamental penindasan terhadap perempuan sekaligus menjawab tantangan teori 

Marxisme. Namun, seiring dengan perkembangannya feminisme gelombang 

kedua mulai memfokuskan diri kepada pemikiran bahwa perempuan memiliki 

kemampuan yang sama seperti laki-laki (Arivia, 2003:120).  

Terakhir pada gelombang ketiga, terjadi perubahan yang signifikan dalam 

pemikiran feminisme, yaitu peralihan dari teori dominasi ke teori deferensi dan 

keberagaman. Tujuan dalam gelombang ke tiga ini tidak lagi mempersoalkan 

sistem patriarki, tetapi hadir sebagai sosok perempuan yang tangguh, berani, dan 

penuh percaya diri. Titik tolak perjuangannya yaitu dekonstruksi budaya 
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perempuan dan penanaman perempuan baru dalam kesadaran politik. Wacana 

feminisme yang diangkat pada gelombang ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran 

postmodernisme. Dalam film Red Cobex, feminisme lebih kearah pada gelombang 

ketiga, dimana pemikiran feminisme disini adalah hadirnya sosok perempuan 

yang tangguh, berani, dan penuh percaya diri.  

Ideologi feminisme bukanlah ideologi yang berasal dari Barat melainkan 

berasal dari kemanusian. Ideologi yang hendak mendudukkan perempuan sebagai 

seorang manusia yang utuh yang setara hak-haknya dengan kaum pria. Beberapa 

aliran feminisme yang berkembang sampai saat ini, yaitu feminisme liberal, 

feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme post modern, 

dan feminisme eksistensialis. 

Film adalah bentuk kritik sosial, dimana sistem patriarkhi mendominasi 

kaum perempuan.  Patriarkhi mempunyai kekuatan dari akses laki-laki yang lebih 

besar, dan menjadi mediasi dari sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur 

otoritas di dalam dan luar rumah (Maggie Humm, 2007:332). Oleh sebab itu, 

dalam penelitian yang berkaitan dengan feminis, penulis menggunakan feminisme 

multikultural. 

 

2.4.1. Feminisme Multikultural 

Teori ini mempermasalahkan ide, bahwa ketertindasan perempuan itu 

“satu definisi”, artinya hanya dilihat bahwa ketertindasan terhadap perempuan 

terjadi dalam masyarakat patriarkhal. Padahal, menurut feminisme multikultural 

ketertindasan perempuan berkaitan dengan ras, kelas, preferensi seksual, umur, 

agama, pendidikan, kesempatan kerja, dan sebagainya (Arivia, 2005:14). 

Perbedaan ras, kelas, umur, agama, pendidikan, dan kesempatan kerja di 

antara perempuan dapat menjadi pemicu utama timbulnya suatu konflik yang 

berkepanjangan. Perkembangan gejala secara ideologis, multikulturalisme sangat 

mengagungkan adanya perbedaan budaya yang mengakui dan mendorong 

terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Mahayana (2005:297), yang mengatakan bahwa 

munculnya multikulturalisme dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa secara sosial 



15 

 

semua kelompok budaya dapat diwujudkan, direpresentasikan, dan dapat hidup 

berdampingan. Selain itu, diyakini pula bahwa rasisme dapat direduksi oleh 

penetapan citra positif keanekaragaman etnik dan melalui pengetahuan 

kebudayaan-kebudayaan lain. 

 

2.5. Gender dan Profesi 

 Dikatakan dalam Women‟s Studies Encyclopedia (Nugroho, 2008:10) 

bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 

(distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional 

antara laki-laki dan perempuan. 

 Sedangkan dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips 

mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan 

perempuan. Misalnya: perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, 

emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan 

perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dipertukarkan, misalnya ada 

laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. 

Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari 

tempat ke tempat yang lain (Fakih 1999:8-9). 

 Ditengah masyarakat sudah terbentuk mindset mengenai gender dan 

profesi yang lazim untuk dilakukan. Hal ini sudah ditekankan kepada setiap 

individu semenjak dahulu, dimana pria harus menjadi seorang pemimpin keluarga 

dan wanita mendukungnya dari belakang. Sebagai contoh, seorang ayah (laki-laki) 

haruslah mencari pekerjaan diluar dan bertanggung jawab terhadap keluarga. 

Sedangkan seorang ibu (perempuan), tinggal dirumah, mengurus anak dan 

memasak. Seorang ayah juga dituntut untuk bersifat maskulin (andro), sedangkan 

ibu dituntut untuk bersifat feminin (gyne). 

 Selain itu figur laki-laki yang maskulin seringkali dikaitkan dengan sektor 

publik, dan sebaliknya seorang perempuan dikaitkan dengan sektor domestik. 

Karena seorang laki-laki berada pada sektor publik yang notabene berhubungan 

dengan banyak orang, maka masalah perjaka atau tidak bukanlah menjadi 

permasalahan yang penting dan tabu bagi laki-laki. Lain halnya dengan 
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keperawanan dalam pandangan laki-laki yang dianggap penting (Kadir, 2007:13). 

Dibawah ini adalah tabel pembedaan antara sifat laki-laki ideal dan sifat 

perempuan ideal : 

 

Tabel 2.1 Dikotomi sifat laki-laki dan perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ironisnya, saat seorang perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan 

maskulin, hal ini menjadi tabu bagi kaum laki-laki. Tentu saja hal ini menjadi 

menarik untuk dilihat dalam penggambarannya di film Red Cobex. 

 

2.6. Film Perempuan & Citra Perempuan dalam film 

 Pengertian perempuan menurut Fakih (2004) adalah manusia yang 

memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi 

telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Sedangkan menurut 
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konsep gender, perempuan adalah manusia yang memiliki sifat lemah lembut, 

cantik, emosional, atau keibuan. 

 Patricia White berpendapat (dalam Hollows), film perempuan 

menghubungkan fokus pada “penggambaran perempuan” dalam kritik sosiologis, 

yang menjadi keprihatinan sinefeminis, dengan “figur perempuan” (1998:122). 

 Rosen (dalam Hollows), mengatakan film merefleksikan perubahan citra 

kemasyarakatan perempuan dan juga menampilkan citra perempuan yang 

terdistorsi: „Cinema Women (perempun dalam sinema) adalah Popcorn Venus 

(pemanis), hibrid distorsi budaya yang menyenangkan tetapi tidak substansial‟. 

Haskell juga berpendapat senada dengan Rosen, bahwa film tidak hanya 

merefleksikan „definisi peran yang diterima masyarakat‟ tetapi juga memaksakan 

definisi feminitas yang sempit ini: „film adalah lahan yang kaya akan penggalian 

stereotipe perempuan. Kalau kita melihat ada stereotipe dalam film, hal ini terjadi 

karena stereotipe ada dalam masyarakat‟. 

  

2.7. Konstruksi Pesan 

2.7.1. Tanda 

Tanda adalah sesuatu yang berdiri pada sesuatu yang lain atau 

menambahkan yang berbeda pada sesuatu dengan memakai segala apapun yang 

dapat dipakai untuk mengartikan sesuatu hal lainnya. Menurut Umberto Eco, 

sebuah tanda adalah segala sesuatu yang dapat dilekati (dimaknai) sebagai 

pergantian yang signifikan untuk sesuatu yang lainnya dimana sesuatu tersebut 

tidak begitu mengharuskan akan adanya atau untuk mengaktualisasikan adanya 

tempat entah dimanapun pada saat suatu tanda memaknainya (berger, 2005:4). 

Saussure mengatakan bahwa tanda dibentuk dari penanda dan petanda yang 

bersifat arbiter yang tidak bermotif, yakni arbiter dalam pengertian petanda tidak 

mempunyai hubungan alamiah dengan petanda (Berger, 2005: 11) 

Dalam tatanan petanda terdapat dua makna yang menggambarkan relasi 

antara penanda dan petanda di dalam tanda, yaitu makna denotatif yang bersifat 

langsung menggambarkan petanda dan makna konotatif yang menggambarkan 

interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi 
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penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya (Fiske, 2006:118-119). Tanda-tanda juga 

memiliki dua arti dan fungsi, yaitu yang tersembunyi (latent) dimana tanda ini 

memiliki arti yang terpendam dan dalam ketidaksadaran pembuat tanda sendiri 

ataupun bagi yang menyaksikan tanda tersebut dan yang tampak (manifest) 

dimana tanda ini akan dipertimbangkan sebagai salah satu dari arti yang bersifat 

umum dan hasil yang ditentukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat 

tanda tersebut (Berger, 2005:165) 

 

2.7.2. Semiologi Roland Barthes 

Semiologi yang dikembagkan oleh Roland Barthes berangkat dari 

linguistik yang dibangun oleh Ferdinand de Saussure. Dalam tradisi linguistik 

Saussurean dikenal konsep-konsep dikotomis, seperti langue, parole, 

penanda/petanda, sintagmatik, dan paradigmatik. Roland Barthes 

mengembangkan semiotika alternatif yang bertumpu pada parole, tindak wicara 

(the act of speaking), yaitu yang disebut sebagai wacana. 

Dalam pengembangan tersebut, Barthes melakukan peninjauan terhadap 

lima kode, yaitu kode hermeneutik yang berkisar pada harapan khalayak untuk 

mendapatkan kebenaran bagi pertanyaan yang muncul dalam wacana, kode semik 

yang menekankan pada kode-kode konotatif, kode simbolik yang merupakan 

aspek pengkodean fiksi yang paling khas dan bersifat struktural, kode proaretik 

yang adalah kode tindakan sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca, dan 

kode gnomik atau kode kultural (Sobur, 2009:65-66) 

Pendekatan semiotika Roland Barthes terhadap wacana terarah secara 

khusus kepada apa yang disebut dengan mitos (myth). Pengertian mitos disini 

adalah sebagai tipe turunan (a type of speech). Mitos secara etimologis berarti 

suatu jenis tuturan, merupakan suatu sistem komunikasi atau sesuatu yang 

memberikan pesan (message). Penuturan, pesan tersebut bukan sebagai objek 

pesan, tetapi bentuk wacana. Sebagai sistem semiologi, mitos menghadirkan tanda 

(sign) untuk menghubungkan secara asosiatif antara petanda (signified) dan 

penanda (signifier). Barthes mengatakan apa yang disebutnya sebagai wacana 

adalah parole dalam pengertian yang seluas-luasnya. Barthes menegaskan bahwa 
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cara penuturan mitos tidak hanya berbentuk penuturan oral, tetapi bisa berbentuk 

segala sesuatu yang mempunyai modus representasi, antara lain: tulisan, fotografi, 

film, laporan ilmiah, olah raga, dan seni pertunjukan, iklan, dan berbagai bentuk 

karya seni lainnya. Setiap tuturan mitos mempunyai arti (meaning) bagi penerima 

pesan. Agar tuturan tersebut dapat dipahami dan mudah diterima akal, maka 

diperlukan interpretasi melalui proses signifikasi. 

Dalam menafsirkan mitos, Roland Barthes lebih cenderung mengacu pada 

konsep-konsep yang diterima secara khas dalam kebudayaan atau berdasarkan 

konsepsi yang dibuat anggota masyarakat dari pengalaman sosial dalam suatu 

kebudayaan. Proses pemaknaanya dilakukan secara bertahap. Pertama, unsur 

penanda dalam tahapan pertama dapat menjadi suatu penanda dalam sistem tanda 

tahapan kedua (makna denotatif). Kedua, penanda ini dapat mempunyai penanda 

lain yang bersifat lebih mendalam (makna konotatif). 

 

2.8. Television Codes 

Television codes adalah teori yang dikemukakan oleh John Fiske atau 

yang biasa disebut kode-kode yang digunakan dalam dunia pertelevisian. Menurut 

Fiske, kode-kode yang muncul atau yang digunakan dalam acara televisi tersebut 

saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah makna. Menurut teori ini pula, 

sebuah realitas tidak muncul begitu saja melalui kode-kode yang timbul, namun 

juga diolah melalui penginderaan serat referensi yang telah dimiliki oleh pemirsa 

televisi, sehingga sebuah kode akan dipersepsi secara berbeda oleh orang yang 

berbeda juga. 

Dalam kode-kode televisi yang diungkapkan dalam teori John Fiske, 

bahwa peristiwa yang ditayangkan dalam dunia televisi telah di enkodekan oleh 

kode-kode sosial yang terbagi dalam tiga level sebagai berikut: 

1. Level pertama adalah realitas (reality) 

Kode sosial yang termasuk didalamnya adalah appearance 

(penampilan), dress (kostum), make-up (riasan), environment 

(lingkungan), behavior (kelakuan), speech (dialog), gesture (gerakan), 

ekspression (ekspresi), sound (suara). 
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2. Level kedua adalah Representasi (Representation) 

Kode sosial yang termasuk didalamnya adalah camera (kamera), 

lighting (pencahayaan), editing (perevisian), music (musik), dan sound 

(suara). 

3. Level ketiga adalah Idiologi (Ideology) 

Kode sosial yang termasuk didalamnya adalah individualisme 

(Individualism), patriarki (patriarchy), ras (race), kelas (class), 

materialisme (materialism), kapitalisme (capitalism). 

Dalam analisis ini sesuai dengan teori yang digunakan oleh John Fiske, 

penulis hanya akan menggunakan kode-kode sosial seperti make-up, kostum, 

kelakuan, dialog, ekspresi, suara, dan kamera. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kode-kode pada level realitas 

seperti: dress (kostum), speech (dialog), ekspresi, sound (suara). Pada pada level 

representasi seperti: camera, music (musik), sound (suara). Sedangkan pada level 

ideologi seperti: race (ras) dan class (kelas). 

 

2.9. Teknik Pengambilan Gambar Film dan Televisi 

 Prinsip-prinsip dasar teknik pengambilan gambar dalam dunia film dan 

televisi, hal yang berlaku sama dimana pun di seluruh industri film dan televisi 

dari berbagai negara di seluruh dunia
2
. Adapun cara pengambilan gambar pada 

setiap  film sebagai berikut
3
 

2.9.1. Shoot 

1. Extream Close Up (ECU/XCU) 

Pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung pemain 

atau bibir atau ujung tumit dari sepatu. 

2. Big Close Up (BCU) 

                                                
2
 http://luqmanhakim.multiply.com/journal/item/292/Teknik-Pengambilan-Gambar-Film-

dan-Televisi 
3
 http://alfianenamtiga.blogspot.com/2012/11/materi-teori-tpg-teknik-pengambilan.html 

 
 

http://luqmanhakim.multiply.com/journal/item/292/Teknik-Pengambilan-Gambar-Film-dan-Televisi
http://luqmanhakim.multiply.com/journal/item/292/Teknik-Pengambilan-Gambar-Film-dan-Televisi
http://alfianenamtiga.blogspot.com/2012/11/materi-teori-tpg-teknik-pengambilan.html
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 Pengambilan gambar dari sebatas kepala hingga dagu. 

3. Close Up (CU) 

 Gambar diambil dari jarak dekat atau teramat dekat, hanya sebagian 

dari objek yang terlihat, misalnya hanya wajahnya saja, atau sepasang 

kaki yang menggunakan sepatu baru. 

4. Medium Close Up (MCU) 

 Gambar yang diambil dari dada ke atas kepala. 

5. Medium Shot (MS) 

Pengambilan dari jarak sedang, yang terlihat hanya separuh badannya 

(dari perut/pinggang ke atas). 

6. Knee Shot (KS) 

 Pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut 

7. Full Shot (FS) 

 Pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. 

8. Long Shot (LS) 

Pengambilan secara keseluruhan. Gambar diambil dari jarak jauh, 

seluruh objek terlihat hingga latar belakang objek. 

9. Medium Long Shot (MLS) 

Gambar yang diambil dari jarak yang wajar. Misalnya, terdapat tiga 

objek maka keseluruhannya akan terlihat. Bila objeknya satu orang 

maka akan tampak dari kepala sampai lutut 

10. Extream Long Shot (XLS) 

Gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan 

bukan objek lagi tetapi latar belakangnya. Dengan demikian dapat 

diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. 
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11. One Shot (1S) 

Pengambilan gambar satu orang. 

12. Two Shot (2S) 

 Pengambilan gambar dua orang. 

13. Three Shot (3S) 

 Pengambilan gambar tiga orang 

14. Group Shot (GS) 

 Pengambilan gambar sekelompok orang 

 

2.9.2. Angle 

 Beberapa Angle yang dapat dilakukan dengan lima cara : 

1. Bird Eye View 

 Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian 

kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat 

lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil. 

2. High Angle 

 Sudut pengambilan gambar dari tempat yang tinggi dari objek. Hal ini 

akan memberikan efek kepada penonton suatu kekuatan atau rasa 

superioritas. 

3. Low Angle 

 Sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan 

objek jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai 

agung (prominance), berwibawa, kuat, dominan. 

4. Eye Level 

 Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya 

memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Teknik ini 

tidak memiliki kesan dramatis melainkan kesan wajar. 
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5. Frog Level 

 Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan 

alas/dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Hasilnya akan tampak 

seolah-olah mata penonton mewakili mata katak. 

 

2.9.3. Gerakan Kamera 

 Zoom In/ Zoom Out: Kamera menjauh dan mendekati objek dengan 

menggunakan tombol zooming yang ada di kamera. 

 Objek bergerak sejajar dengan kamera 

 Walk in : Objek bergerak mendekati kamera 

 Walk away : Objek bergerak menjauhi kamera. 

 

2.10. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 
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Berangkat dari isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia, 

seperti premanisme, tindak kriminalitas, dan lain sebagainya, sehingga inilah yang 

membuat penulis memilih film Red Cobex untuk menjadi objek penelitian. 

Dimana dalam film Red Cobex terdapat tindak kriminalitas, premanisme, 

kekerasan, dan sebagainya. Paradigma masyarakat Indonesia yang sampai saat ini 

masih terbawa oleh pemikiran jaman dahulu. Mereka beranggapan bahwa wanita 

itu adalah orang yang lemah lembut, wanita itu harus bekerja didapur, wanita itu 

tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi dalam film Red Cobex menceritakan 

bahwa, wanita itu bisa menjadi pemimpin, wanita itu bisa menjadi premanisme. 

Film Red Cobex yang di sutradarai oleh Upi Avianto ini menayangkan 

adegan, dimana dalam tayangan menyajikan kepada kita tentang keberagaman 

kebudayaan, ras, etnik. Itu sebabnya penulis memilih menggunakan metode 

semiotika Roland Barthes sebagai pisau analisis yang paling tepat. 

 

2.11. Penelitian Terdahulu 

Nama Martha Priscilla Mada Warouw 

Judul Representasi Feminisme dalam Program Reality Show Take Him Out 

Indonesia 

Tujuan Menggambarkan representasi feminisme dalam program Reality Show 

THOI 

Metode Menggunakan analisis Wacana Sara Mills, dengan melihat bagaimana 

posisi Subjek-Objek dan posisi peserta THOI 

Hasil Tayangan ini telah berupaya untuk mempresentasikan dengan apik 

mengenai kondisi perempuan dalam memperjuangkan hak untuk 

memilih untuk menemukan pasangan, walaupun pada realitanya 

kelanjutan hubungan tersebut dikembalikan kepada pasangan yang 

terpilih tersebut. Pada momentum inilah, televisi bekerja sebagai agen 

pengubah persepsi masyarakat dimana kaum perempuan ternyata 
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mampu sejajar dengan laki-laki, dan menjadikan perempuan 

terepresentasi sebagai makhluk yang superior, sehingga pada ranah 

feminisme, sosok perempuan dalam memangku tanggung-jawab di 

bidang publik berjalan selaras dan nampak sanggup pula menjalankan 

perannya di bidang domestik sesuai pada fungsi dan perannya. 

Nama  Arga Fajar Rianto 

Judul Representasi Feminisme Dalam Film „Ku Tunggu Jandamu‟ 

Tujuan Untuk mengetahui bagaimana representasi feminisme melalui tokoh 

Persik 

Metode Semiotik yang dikemukakan oleh Charles Sanders Pierce dengan 

Triangle Meaning, dan analisis Sinema Televisi John Fiske melalui 

level realitas, level representasi, dan level ideologi 

Hasil  Terdapat enam representasi feminisme dalam penelitian antara lain, 

feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal-kultural, 

feminisme sosialis, feminisme modern, dan feminisme eksistensial 

tercermin melalui sosok Persik. Pada feminisme liberal, Persik sebagai 

sosok yang punya otonomi, dan berusaha mengkonstruksikan ulang 

peran yang bersifat gender di masyarakat. Pada feminisme marxis, 

Persik sebagai sosok yang menolak bahwa penindasan perempuan 

adalah bagian yang esensial dari sistem kapitalis, dan berusaha 

membebaskan perempuan dari keperluan pertukaran (Exchange), yaitu 

laki-laki mengontrol produksi untuk pertukaran dan sebagai 

konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan 

perempuan direduksi menjadi bagian dari property. Pada feminisme 

radikal-kultural, Persik sebagai sosok yang menolak sistem patriarkhi, 

yang selalu bertindak subjek, dan punya hak untuk menentukan 

keputusan. Pada feminisme sosialis, Persik sebagai sosok yang 

mengkritik asumsi umum, yaitu meningkatkan partisipasi perempuan 
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dalam 

Nama Maria Intan Kristalia 

Judul  Representasi Feminisme Dalam Film “The Devil Wears Prada” 

Tujuan  Untuk mengetahui Representasi Feminisme dalam Film “The Devil 

Wears Prada” 

Metode Semiotika John Fiske 

Hasil Dalam penelitian ini ditemukan bahwa film dapat menjadi media untuk 

menyampaikan pesan berupa representasi atas realita sosial dari 

kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam pelbagai bidang, 

sebagai manusia yang sederajat yang disebut feminisme. 

Nama Edwina Ayu Dianingtyas 

Judul Representasi Perempuan Jawa dalam Film R.A. Kartini 

Tujuan Untuk mengetahui representasi perempuan Jawa dan untuk 

menjelaskan gagasan-gagasan dominan yang ingin disampaikan oleh 

R.A.Kartini yang berkaitan dengan ideologi 

Metode Semiotik. Teknik analisis data berdasarkan teori John Fiske “the codes 

of television”. Film R.A.Kartini diuraikan secara sintagmatik pada level 

realitas dan level representasi dengan menggunakan struktur narasi. 

Selanjutnya level ideologi dianalisis secara paradigmatik. 

Hasil Perempuan Jawa dalam Film R.A. Kartini dapat mendobrak mitos yang 

selama ini dilabelkan negatif pada diri perempuan Jawa. Dalam Film 

ini juga diperlihatkan pula bahwa kekuasaan perempuan Jawa dapat 

hadir dari ketertindasannya 
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Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dikatakan bahwa representasi 

feminisme bisa digunakan dalam berbagai penelitian media dengan menggunakan 

metode yang berbeda pula.  


