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BAB IV 

DESKRIPSI DAN PENYAJIAN DATA 

 

4.1. Deskripsi Film Red Cobex 

Red Cobex bercerita mengenai satu geng yang beranggotakan ibu-ibu dari 

berbagai daerah, yaitu Mama Ana (Tika Pangabean) dari Ambon, Tante Lisa (Indy 

Barends) dari Manado, Yu Halima (Aida Nurmala) dari Tegal, Mbok Bariah (Sarah 

Sechan) dari Madura, Cik Meymey (Cut Mini) Cina Keturunan. Mereka adalah 

sekumpulan ibu-ibu yang membela kaum lemah dan sangat anti kemaksiatan. Mereka 

tak segan-segan menyakiti orang-orang yang mengambil keuntungan dari hasil bisnis 

kotor. Bersama Yopie (Lukman Sardi), anak tunggal mama Ana yang lugu. Geng Red 

Cobex kerap beraksi preman dengan meringkus dan main hakim sendiri memberantas 

para penjudi, para penjual DVD porno, para pemilik Lapo Tuak sampai kebablasan 

menggasak perhiasan toko emas milik Pak Albert (Edo Kondologit), mantan suami 

mama Ana yang sudah menikah lagi. Suatu hari Geng Red Cobex ditangkap oleh 

polisi dan dipenjarakan. Mereka dianggap meresahkan masyarakat karena sering 

berbuat onar. Setahun setelah kejadian ditangkapnya Geng Red Cobex, Yopie 

dibebaskan dari penjara. Sekeluarnya dari penjara, Yopie tinggal menumpang pada 

Ramli (Irfan Hakim), sahabatnya sejak kecil. Namun Ramli yang kini telah memiliki 

seorang istri bernama Ipah (Shanty), rupanya tak kuat menampung Yopie tinggal di 

rumahnya. Sang istri yang sangat jengkel dengan kehadiran Yopie yang tak punya 

aturan, mengancam Ramli tidak akan mendapat ‘jatah’ selama Yopie ada 

dirumahnya. Alhasil Ramli melakukan berbagai macam cara supaya Yopie berubah 

dan bahkan menyarankan Yopie untuk tinggal  bersama ayahnya. 

Yopie bingung dengan hidupnya, di satu sisi dia yang lugu merasa bahwa 

mamanya melakukan kejahatan untuk kebenaran, disisi lain dia mulai menyadari 

bahwa ia harus bersikap sewajarnya orang lain. Ditengah kebingungan ia bertemu 

dengan Astuti (Revalina S Temat), gadis Jawa yang bekerja di sebuah restoran. Astuti 
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yang sempat mengira Yopie adalah pencopet, akhirnya terkesan dengan kebaikan 

Yopie dan menawarkan pekerjaan sebagai pelayan di tempat ia bekerja. 

Keakraban Yopie dan Astuti mendapat berbagai pro dan kontra dari keluarga 

Astuti. Apalagi setelah mendengar latar belakang Yopie yang mempunyai ibu di 

penjara. Bersamaan dengan itu, terjadi peristiwa kehilangan di restoran tempat 

mereka bekerja. Yopie pun dituduh mengambil dompet milik teman sekerja. Sikap 

Astuti pun menjadi berubah terhadap Yopie. Yopie putus asa lalu memutuskan untuk 

pergi dari rumah Ramli dan mengontrak di sebuah kontrakan sempit. 

Di kemudian hari, Astuti mendapati bahwa ternyata Yopie tidak mengambil 

dompet milik rekannya. Karena merasa bersalah dan menyadari Yopie tidak seburuk 

yang dituduhkan, ia pun mencari Yopie ke rumah Ramli, namun Yopie sudah tak ada 

disana. Dengan dibantu Ramli, Astuti mencari Yopie kesana-kemari sampai akhirnya 

menemukan Yopie. 

Singkat cerita Yopie dan Astuti akhirnya berniat untuk tunangan dihadiri oleh 

kedua keluarga masing-masing, tapi terjadi kericuhan di depan rumah Astuti oleh 

kedatangan preman yang dibayar untuk melakukan penggusuran di sekitar rumah 

Astuti. Para preman yang ternyata mantan kekasih mama Ana pun bertarung melawan 

mama Ana bersama Geng Red Cobex yang akan melaksanakan acara pertunangan 

Yopie dan Astuti.  

 

4.2. Penyajian Data 

Untuk menganalisa lebih lanjut, penulis akan mengikutsertakan unsur-unsur 

film yang berupa pesan verbal maupun non verbal. Tanda tersebut terangkai dalam 

shot-shot yang memberikan makna secara lebih mendalam yang akhirnya dapat 

ditentukan mana yang akan menjadi scene kunci. Proses interpretasi simbol akan 

dilakukan dengan memilih scene-scene kunci yang dianggap dapat mewakili 

kategorisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pemilihan scene kunci ini akan 

dilakukan se-proporsional mungkin yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 
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Data yang berupa komunikasi verbal yang diambil merupakan dialog antar 

pelaku di dalam interaksinya yang mengandung pesan makna yang tersirat. Gambat 

pada komunikasi non verbal merupakan perwakilan dari serangkaian tindakan 

komunikasi yang mendeskripsikan fokus yang akan diteliti. Sedangkan komunikasi 

non verbal dapat dilihat dari gambar-gambar yang mendukung tanda berupa ekspresi 

muka, gesture tubuh, dan lain-lain. Karena film pada dasarnya merupakan kumpulan 

berbagai macam simbol dan tanda, maka selanjutnya akan dianalisis di Bab V dengan 

metode semiotika Roland Barthes. 

 

Korpus 1 

Menit 09 : 49 

Situasi Salah satu anggota Red Cobex sedang berbicara 

kepada perempuan yang menjadi istri kedua Mr. 

Albert dengan nada emosi 

Tanda Verbal Halimah “Sejatine, wong wadon-wadon kaya koe kiye 

seng rusak keharmonisan rumah tanggane orang lain. 

Dipikir kenangapalen, sanggar senam, body 

langguage neng kampunya inyong laku. He, kiye he, 

usahane ibu-ibu eben mengantisipasi wong wadon-

wadon kaya koe!” 

Tanda Non 

Verbal 

 

  

Gambar 1 
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Korpus 2 

Menit 16 : 34 

Situasi Yopie sedang dikejar-kejar oleh oma sambil 

membawa sapu lidi karena Yopie mengambil ayam 

milik oma tersebut 

Tanda Verbal Oma “Sodara, sodara kepala lu peyang. Lu liat 

rambut gue enggak keriting, rambut lu keriting” 

Tanda Non Verbal  

 

 

Gambar 2 

 

 

Korpus 3 

Menit 32 : 35 

Situasi Yopie mengutarakan niatnya untuk meninggalkan 

dunia hitam, tetapi disini terjadi miscommunication 

antara Yopie dan mama Ana. 

Tanda Verbal Yopie : Mamaa.. Beta ingin hidup bae-bae. Beta ingin 

cari kerja! Beta ingin kasih tinggal dunia hitam 
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Mama Ana : Hee’ hati-hati kalo bicara Yopie! Katong 

ini orang kuli itang. Jangan kasih lebel negatif for 

orang kuli itaaangg! 

Yopie : Justru beta ingin buktikan, kalo orang kuli 

itang kaya katong ni bisa karja bae-bae! 

Mama Ana : Huh’ lebe bae ale berpikir panjang lae. 

Diluar sanaa talalu kras for orang-orang macam 

katong! 

Tanda Non Verbal 

 

 

Gambar 3 
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Korpus 4 

Menit 03 : 07 (Disc 2) 

Situasi Yopie diintrogasi oleh anggota Red Cobex karena 

mengetahui bahwa Yopie jatuh cinta kepada 

perempuan yang bukan berasal dari sukunya 

Tanda Verbal Bariah “Dari geng mana?, masih satu koalisi sama 

Red Cobex” 

Memey “Dia olang plibumi ato ketulunan” 

Tante Lisa “Apa nona itu beragama?, apa nona itu 

perempuan bae-bae, ngana musti cek itu” 

Yopie “Nona itu pung nama Astuti” 

Mama Ana “Haaa, Astuti.. Nama macang apa itu?” 

Yopie “Dia paling bae for beta mama. Dia perhatian, 

pengertian dan dia perempuan” 

Mama Ana “Iyaa, kalo perempuan mama setuju. Tapi 

kenapa harus Astuti! Kenapa bukan Henny 

Maspaitella kah, Diana Papilaya kah, atau paling 

tidak Ruth Sahanaya” 

Tanda Non 

Verbal 

 

 

Gambar 4 
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Korpus 5 

Menit 12 : 00 

Situasi Ibu Astuti berbisik kepada suaminya agar dilihat dulu 

bibit, bebet, dan bobot Yopie. 

Tanda Verbal Ibu Astuti “Pak, diperikasa dulu bibit, bobot, 

bebetnya. Hawanya kok ga enak” 

Ayah Astuti “Iya, bulu kuduk bapak juga sampe 

berdiri. Anak asal mana?” 

Yopie “Beta pung orang tua asal dari Ambon tapi su 

cerai” 

Ibu Astuti “Broken Home” 

Tanda Non 

Verbal 

 

 

Gambar 5 

 

 

 Korpus 6 

Menit 20 : 12 

Situasi Dengan wajah sedih Yopie mengutarakan maksudnya 

memakai cream pemutih wajah 

Tanda Verbal Ramli“Yop,Yopie! Astagfirullahalhazim! Muka kamu 

kenapa putih-putih?” 
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Yopie “Beta ada pake cream pemutih wajah” 

Ramli “Buat apa?” 

Yopie “Biar beta pung kulit jadi putih. Mungkin kalo 

beta pung kulit putih, orang seng tuduh beta orang 

jahat. Mungkin kalo beta pung kulit putih,orang-

orang juga seng pandang beta sebelah mata ” 

Tanda Non 

Verbal 

 

 

Gambar 6 

 

 

Korpus 7 

Menit Menit 34 : 25 

Situasi Mama Ana marah terhadap preman-preman yang 

hendak mengusir masyarakat yang sudah lama 

menempati kampung itu. 

Tanda Verbal Mama Ana “Dong ini beta pung keluarga” 

Rambo “Si Jawa-Jawa ini mama Ana”  

Mama Ana “Iyaa, kenapa? Ale lupa asas Bhineka 

Tunggal Ika? Pasal 3, persatuan Indonesia!” 
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Tanda Non 

Verbal 

 

 

Gambar 7 

 

 

Korpus 8 

Menit Menit 35 : 34 

Situasi Mama Ana menjadi wakil dalam acara lamaran  

Tanda Verbal Mama Ana “Oke! Jadi begini, bapak-bapak deng ibu-

ibu, tanpa berpanjang-panjang lae, maksud 

kedatangan katong kamari adalah untuk melamar 

bapak dan ibu pung anak” 

Tanda Non 

Verbal 

 

 

Gambar 8 
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Korpus 9 

Menit Menit 47 : 29 

Situasi Orang tua Astuti dan Astuti sangat senang melihat 

GRC melawan para preman yang hendak membuat 

rusuh di kampung mereka. 

Tanda Verbal Ibu Astuti “Hebat! Hebat!. Nak Yopie hebat! Hebat, 

nak Yopie!. 

Aduuh jeengg, terima kasih loh jeengg, terima kasih, 

terima kasih! Jeng itu hebat sekali” 

Tanda Non 

Verbal 

 

 

Gambar 9 

 

 

Korpus 10 

Menit Menit 36 : 01 (Disc 2) 

Situasi Keluarga Red Cobex datang melamar Astuti dengan 

membawa bingkisan cobek 

Tanda Verbal ---- 
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Tanda Non 

Verbal 

 

 

Gambar 10 

 

 

 


