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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

Pada bab ini akan membahas tentang berbagai tinjauan teoritis yang peneliti 

gunakan yang bertujuan sebagai pendukung penulisan ini dengan 

permasalahannya, dan dengan pemikiran bahwa kajian teoritis ini akan menjadi 

hal yang mendasar untuk menganalisis data sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Suatu penelitian membutuhkan pedoman-pedoman tindakan yang dikenal dengan 

istilah teori. Teori adalah sebuah sistem dalil-dalil atau sebuah rangkaian terpadu 

dari dalil-dalil adalah unsur pembentuk teori. Namun dalil-dalil itu harus 

terangkai, terkait satu sama lainnya menjadi satu totalitas sistem yang terpadu. 

Dalil-dalil yang tidak terangkai tidak akan membentuk sebuah teori, melainkan 

hanya merupakan himpunan dali-dalil (Ihalauw, 2003 : 123 ). Dari pengertian 

inilah peneliti memasukan beberapa teori yang secara mendasar relevan dengan 

apa yang menjadi masalah penelitian.  

 

1. Film 

Pada awal mula film ditemukan, film tidak langsung dianggap sebagai suatu 

karya seni. Tetapi film dianggap sebagai tiruan mekanis dari kenyataan atau 

sebagai sarana untuk memproduksi karya-karya seni yang telah ada sebelumnya.  

Pengakuan film pun juga melalui proses yang panjang, pengakuan ini terjadi 

melalui pencapaian-pencapaian dalam perjalanan sejarah film (Sumarno, 1996:9). 

Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan 

yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, 

musik, drama, lawak dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum. 

Dr. Phil Astrid. S. Susanto (1982:58) juga menegaskan bahwa  esensi film 

adalah gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang bergerak. Dalam bahasa 

Indonesia, dahulu dikenal dengan istilah gambar hidup, dan memang gerakan 

itulah yang merupakan unsur pemberi “hidup” kepada suatu gambar, yang betapa 

pun sempurnanya teknik yang dipergunakan, belum mendekati kenyataan hidup 

sehari-hari, sebagaimana halnya dengan film. Untuk meningkatkan kesan dan 
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dampak (impact) dari film, suatu film diiringi dengan suara yang dapat berupa 

dialog atau musik. Film yang baik, dialog dan musik hanya dipergunakan apabila 

film tidak atau kurang mampu memberi kesan yang jelas kepada komunikan 

melalui gerakan saja, sehingga dialog maupun musik merupakan alat bantu 

ekspresi. 

Secara umum film sebagai media massa memiliki fungsi menyiarkan 

informasi, menghibur dan mendidik (Hasim,2002:141). Adapun pengertian dari 

mendidik tersebut bahwa penonton (komunikan) ketika menonton film tersebut 

memperoleh ketrampilan memfungsikan dirinya secara efektif dalam nilai, 

tingkah laku yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya. Film tidak hanya 

dapat menghibur saja tetapi juga dapat menjadi sarana pembelajaran  mengenai 

kehidupan (realitas sosial). 

Pada penelitian ini, penulis memilih film Red Cobex untuk dianalisa. Dalam 

film ini, tetapi tokoh Ambon cukup mendominasi dalam cerita film ini, sehingga 

menarik perhatian penulis untuk menganalisanya. Dalam film ini diceritakan 

bagaimana kehidupan tokoh Ambon itu ketika harus hidup bermasyarakat dengan 

orang yang berbeda budaya dengannya. Keunikan lain film ini adalah mengangkat 

berbagai macam budaya berupa bahasa, logat, dialek,dan sebagainya. 

 

2. Representasi 

Menurut (Andrik Purwasito, 2003 : 170 - 172) mendefinisikan representasi 

sebagai proses sosial tentang keterwakilan, produk sosial kehidupan yang 

berhubungan dengan perwujudan, uraian tentang bagaimana keterwakilan suatu 

budaya masyarakat lewat simbol-simbol yang diproduksi dalam proses 

komunikasi dan makna–makna yang dibangun lewat proses tersebut. Representasi 

merupakan proses sosial yang membentuk makna yang berhubungan erat dengan 

seluruh sistem penandaan seperti ucapan, karya tulis cetak, video, film.  

Definisi representasi menurut John Fiske adalah sesuatu yang merujuk pada 

proses yang dengannya realitas disampaikan dalam komunikasi, via kata-kata, 

bunyi, citra, atau kombinasi (Fiske,1990). Dua hal yang penting dalam 
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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). 

 Menurut Fiske dalam Television Culture, ada tiga proses dalam menampilkan 

representasi suatu objek dalam media, yaitu: 

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 musik. 

3. Level ketiga: Bagaimana peristiwa tersebut diorganisir dalam konvensi 

yang diterima di dalam masyarakat. Bagaimana kode-kode representasi 

dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi social seperti kelas 

social atau kepercayaan dominan dalam masyarakat(Fiske, 2001:5). 

 

Dalam penelitian ini penulis ingin meihat bagaimana tokoh Ambon 

digambarkan dalam cerita, apakah sama seperti stereotip yang ada di masyarakat, 

atau berbeda. 

  

3. Stereotipe 

Warnaen mengutip pernyataan Walter Lippmann, orang pertama yang 

merumuskan dan membahas stereotip, dalam bukunya yang berjudul Stereotip 

Etnis dalam Masyarakat Multietnis (2002), bahwa stereotip adalah gambar 

dikepala yang merupakan rekonstruksi dari keadaan lingkungan yang sebenarnya. 

Stereotip juga disebutnya sebagai salah satu mekanisme penyederhanaan untuk 

mengendalikan lingkungan, karena keadaan lingkungan yang sebenarnya terlalu 

luas terlalu majemuk dan bergerak terlalu cepat untuk bisa dikenali dengan segera. 

Gambaran tentang keadaan lingkungan itulah yang menentukan tindakan 

seseorang. Jadi, tindakan-tindakan seseorang tidaklah didasarkan pada pengenalan 
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langsung terhadap keadaan lingkungan sebenarnya, tetapi berdasarkan gambaran 

yang dibuatnya sendiri atau yang diberikan oleh orang lain (Warnaen, 2002:117) 

Warnaen (2002: 44) mendefinisikan stereotip sebagai “kategori khusus 

tentang keyakinan yang mengaitkan golongan-golongan etnis dengan atribut-

atribut pribadi.” Selanjutnya, dari stereotip yang masih bersifat umum ini, 

Warnaen mencoba untuk lebih spesifik lagi dengan mendefinisikan stereotip etnis 

sebagai “kepercayaan yang dianut bersama oleh sebagian besar warga suatu 

golongan etnis tentang sifat-sifat khas dari berbagai golongan etnis, termasuk 

golongan etnis mereka sendiri” (2002: 121). Dari definisi yang diberikan Warnaen 

ini, kemudian ia mengatakan bahwa terdapat empat unsur penting yang 

terkandung dalam definisi tersebut, yaitu: Pertama, stereotip termasuk kategori 

kepercayaan. Kedua, stereotip yang dianut bersama oleh sebagian besar warga 

suatu golongan etnis yang disebut konsensus. Hal ini adalah unsur yang sangat 

penting untuk membedakan stereotip dan sikap mental yang mencakup prasangka. 

Ketiga, sifat-sifat khas yang diatribusikan, ada yang bersifat esensial dan ada yang 

tidak. Keempat, golongan etnisnya sendiri bisa dikenai stereotip yang dinamakan 

otostereotip (Warnaen, 2002:121-122).   

Seringkali masyarakat kita menilai orang tidak berdasarkan pengamatan 

sendiri tetapi berdasarkan penilaian orang lain, misalnya saja bila kita mendengar 

kata orang Jawa, kita langsung berpendapat bahwa orang Jawa itu, halus, lemah 

lembut, padahal tidak semua orang Jawa seperti itu. Dalam film Red Cobex, 

penulis ingin melihat dan manganalisa bagaimana tokoh Ambon digambarkan 

dalam film ini, apakah sama seperti stereotipe di masyarakat, ataukan mengubah 

pandangan masyarakat tentang etnis Ambon. 

 

4. Etnis Ambon 

Maluku atau yang dikenal secara internasional sebagai Moluccas adalah 

provinsi yang ada di Indonesia. Lintasan sejarah Maluku telah dimulai sejak 

zaman kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah seperti kerajaan Mesir yang 

dipimpin Firaun. Bukti bahwa sejarah Maluku adalah yang tertua di Indonesia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Firaun
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adalah catatan tablet tanah liat yang ditemukan di Persia, Mesopotamia, dan Mesir 

menyebutkan adanya negeri dari timur yang sangat kaya, merupakan tanah surga, 

dengan hasil alam berupa cengkeh, emas dan mutiara, daerah itu tak lain dan tak 

bukan adalah tanah Maluku yang memang merupakan sentra penghasil Pala, Fuli, 

Cengkeh dan Mutiara. Pala dan Fuli dengan mudah didapat dari Banda 

Kepulauan, Cengkeh dengan mudah ditemui di negeri-negeri di Ambon, Pulau-

Pulau Lease (Saparua, Haruku & Nusa laut) dan Nusa Ina serta Mutiara dihasilkan 

dalam jumlah yang cukup besar di Kota Dobo, Kepulauan Aru. 

Ibu kota Maluku adalah Ambon yang bergelar atau memiliki julukan sebagai 

Ambon Manise, kota Ambon berdiri di bagian selatan dari Pulau Ambon yaitu di 

jazirah Leitimur. Ada wacana bahwa Kota Ambon Manise sudah semakin padat, 

sumpek, dan tidak lagi layak untuk menampung jumlah penduduk yang dari tahun 

ke tahun meningkat tajam yang merupakan ibu kota provinsi akan menjadi kota 

biasa karena ibu kota direncanakan pindah ke negeri Makariki di Kabupaten 

Maluku Tengah. 

Ada dua pendapat tentang asal kata Maluku. Pendapat pertama menyatakan 

kata Maluku berasal dari bahasa Arab yaitu kata Al-Mulk, Al-Mulk berarti 

sebagai tanah atau pulau atau negeri para raja. Hal ini memang benar karena 

Maluku sampai sekarang pun terdiri atas negeri-negeri kecil yang lumayan banyak 

dengan rajanya sendiri-sendiri. Pendapat kedua menyatakan kata Maluku berasal 

dari bahasa Ternate yaitu kata Moloku atau Moloko, dua kata itu Moloku atau 

Moloko sama-sama berarti sebagai tanah air. Hal ini tercermin dari perkataan 

bangsa Ternate pada masa lampau yang menyebutkan bumi Maluku belahan utara 

sebagai Moloku Kie Raha yang berarti tanah air dengan empat gunung. Keempat 

gunung yang dimaksud adalah 4 kerajaan atau kesultanan besar dari Maluku Utara 

yaitu Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Bacan, dan Jailolo. 

Masyarakat Maluku umumnya memiliki kulit gelap, rambut ikal, kerangka 

tulang besar dan kuat, serta profil tubuh yang lebih atletis dibanding dengan suku-

suku lain di Indonesia, dikarenakan mereka adalah suku kepulauan yang mana 

aktivitas laut seperti berlayar dan berenang merupakan kegiatan utama bagi kaum 

pria. Bahasa yang digunakan di Provinsi Maluku adalah Bahasa Ambon, yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Persia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Pala
https://id.wikipedia.org/wiki/Fuli
https://id.wikipedia.org/wiki/Cengkeh
https://id.wikipedia.org/wiki/Mutiara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pala
https://id.wikipedia.org/wiki/Fuli
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Banda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Banda
https://id.wikipedia.org/wiki/Cengkeh
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Saparua
https://id.wikipedia.org/wiki/Haruku
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nusa_laut&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Seram
https://id.wikipedia.org/wiki/Mutiara
https://id.wikipedia.org/wiki/Dobo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Ternate
https://id.wikipedia.org/wiki/Ternate
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerajaan_Ternate&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Tidore
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bacan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jailolo&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Ambon
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merupakan salah satu dari rumpun bahasa Melayu timur yang dikenal sebagai 

bahasa dagang atau trade language. Bahasa yang dipakai di Maluku terkhusus di 

Ambon sedikit banyak telah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa 

bangsa penjelajah yang pernah mendatangi, menyambangi, bahkan menduduki 

dan menjajah negeri/tanah Maluku pada masa lampau. Bangsa-bangsa itu ialah 

bangsa Spanyol, Portugis, Arab, dan Belanda
1
 

 

5. Semiotika 

Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. Tanda 

terdapat di mana-mana: kata adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, lampu lalu 

lintas, bendera dan sebagainya. Struktur karya sastra, struktur film, bangunan atau 

nyanyian dapat dianggap sebagai tanda (Zoest, 1992: vii). 

Semiotika adalah studi mengenai pertandaan dan makna dari sistem tanda; 

ilmu tentang tanda, bagaimana makna dibangun dalam “teks” media; atau  studi 

tentang bagaimana tanda dari jenis karya apapun dalam masyarakat yang 

mengkonsumsi makna” (Fiske, 2001: 282). 

Dalam teori semiotika, pokok studinya adalah tanda atau bagaimana cara 

tanda-tanda itu bekerja juga dapat disebut semiologi. Tanda-tanda itu hanya 

mengemban arti pada dirinya sendiri, dengan kata lain jika diterapkan pada tanda-

tanda bahasa, maka huruf, kata, dan kalimat, tidak memiliki arti pada dirinya 

sendiri. Tanda-tanda itu hanya mengemban arti (significant) dalam kaitan dengan 

pembacanya, pembaca itulah yang menghubungkan tanda dengan apa yang 

ditandakan (signified) sebagai konvensi dalam sistem bahasa yang bersangkutan. 

Segala sesuatu yang memiliki sistem tanda, dapat dianggap teks, contohnya di 

dalam film, majalah, televisi, klan, koran, brosur, novel, bahkan disurat cinta 

sekalipun. 

Fiske mengatakan semiotika merupakan studi tentang tanda dan cara tanda-

tanda tersebut bekerja dimana tanda itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat 

                                                           
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol
https://id.wikipedia.org/wiki/Portugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
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fisik bisa diprespsi indera kita, tanda mengacu sesuatu diluar tanda itu sendiri dan 

bergantung pada pengenalan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda 

(Fiske, 1990:60-61) 

Semiotika mempunyai tiga bidang studi utama yaitu (Fiske, 2004: 60) 

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang 

berbeda, cara-cara tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, 

dan cara-cara tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. 

Tanda adalah kontruksi manusia dan hanya bias dipahami dalam artian 

manusia yang menggunakannya. 

2. Sistem atau kode yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

berbagai kode yang dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu 

masyarakat atau budaya atau mengeksploitasi saluran komunikasi yang 

tersedia untuk mentrasmisikannya. 

3. Kebudayaan dan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya 

bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk 

keberadaan dan bentuknya sendiri. 

 

5.1. Semiotika kode-kode televisi John Fiske 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis semiotika 

John Fiske. John Fiske memperkenalkan konsep the codes of television atau kode-

kode televisi. Dalam konsep tersebut menunjukkan kode yang digunakan dan 

muncul pada sebuah tayangan televisi dan bagaimana kode-kode tersebut saling 

berhubungan dalam membentuk sebuah makna. Lebih lanjut mengenai teori ini, 

kode digunakan sebagai penghubung antara produser, teks, dan penonton. 

Menurut teori ini pula, sebuah realitas tidaklah muncul begitu saja melalui kode-

kode yang timbul, namun juga diolah melalui penginderaan serta referensi yang 

telah dimilki oleh pemirsa. Dalam artian, sebuah kode akan dipresepsi secara 

berbeda oleh orang yang berbeda pula. Teori yang dikemukakan oleh John Fiske 

dalam The Codes of Television (Fiske,1987) mencakup 3 level, yaitu: 
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1. Level pertama adalah realitas (Reality) 

Kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah penampilan (appearance), 

kostum (dress), riasan (make-up), lingkungan (environment), kelakuan 

(behavior), dialog (speech), gerakan (gesture), ekspresi (expression), suara 

(sound). 

2. Level kedua adalah Representasi (Representation) 

Kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah kamera (camera), 

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

(sound). 

3. Level ketiga adalah Ideologi (Ideology) 

Kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah individualisme 

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

materialism (materialism), kapitalisme (capitalism) 

 

Semiotika menaruh perhatian pada bagaimana makna diciptakan dan 

disampaikan melalui teks (film, buku, suara, komik, narasi). Fokus dari semiotika 

adalah tanda yang ditemukan dalam teks, tanda dapat dipahami sebagai kombinasi 

dari penanda (signifier). Teks dapat dilihat melalui kesamaannya dengan 

percakapan dan mengimplementasikan tata bahasa atau bahasa yang akhirnya 

membuat teks menjadi bermakna. 

 

5.2. Kode-kode televisi dalam film Red Cobex 

1.  Level Realitas dengan Kode  

a. Kostum  

Setiap fase dalam kehidupan ditandai dengan busana tertentu, setiap orang 

memiliki selera dan maksud tertentu ketika ia memilih suatu pakaian untuk 

digunakan. Pakaian yang digunakan juga menjelaskan banyak hal. 

Misalnya ketika seorang wanita, berpakaian gaun panjang berwarna hitam, 

tentu dia akan menghadiri suatu pesta tidak mungkin dia berbelanja di 

Pasar. Ketika seorang remaja mengenakan jas kulit dan kaos berwarna 

hitam lengkap dengan celana jeans gelap yang sobek-sobek akan 

memperlihatkan bahwa remaja itu suka dengan musik beraliran Rock yang 
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keras dan macho. Misalnya toga digunakan oleh para sarjana ketika wisuda. 

Bahkan pilihan seseorang atas pakaian yang ia kenakan mencerminkan 

kepribadiannya. Pakaian juga digunakan untuk memproyeksikan citra 

tertentu yang diinginkan pemakainya (Mulyana, 2007 : 95).  

b. Penampilan  

Pertama kali kita menilai dan melihat seseorang adalah melalui penampilan 

fisiknya. Setiap orang punya persepsi mengenai penampilan fisik, 

seringkali orang memberi makna tertentu pada karakteristik fisik orang 

yang bersangkutan seperti bentuk tubuh, warna kulit dan model rambut, 

dan sebagainya (Mulyana, 2007 : 95).  

c. Riasan 

Penggabungan kode ideologi dari moral, kecantikan, dan kepahlawanan 

yang dirangkum dalam satu kode sosial. Sebagai contoh : pemakaian lipstik 

dari seorang tokoh jahat pada sebuah film akan berbeda dari pemakaian 

lipstik dari seorang tokoh protagonis (Fiske, 1987:10) 

d. Lingkungan  

Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di 

sekelilingnya (Mulyana, 2005:176). Lingkungan sangat mempengaruhi 

tingkah laku seseorang. Seseorang yang memiliki jenis kelamin sama tetapi 

memiliki lingkungan interaksi yang berbeda akan menghasilkan dua pribadi 

yang berbeda pula. 

e. Perilaku 

Dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Deddy Mulyana membagi 

perilaku menjadi dua, yaitu perilaku verbal dan nonverbal. Perilaku 

nonverbal dapat sedikit dikendalikan, namun kebanyakan perilaku 

nonverbal di luar  kesadaran kita. Kita dapat memutuskan dengan siapa dan 

kapan kita berbicara serta topik apa yang kita bicarakan, tetapi sulit 

mengendalikan ekspresi wajah senang, malu, ngambek, cuek; anggukan 

kepala atau gelengan kepala; kaki yang mengetuk-ngetuk lantai dan 

sebagainya. Tingkah laku lebih berbicara daripada sekedar kata-kata 

(Mulyana, 2005:315). Cara kita duduk, berdiri bisa mengkomunikasikan 

secara terbatas tetapi menarik rentang pemaknaan. Postur seringkali terkait 
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dengan sikap interpersonal: bersahabat, bermusuhan, superioritas atau 

inferioritas yang semuanya bisa ditunjukkan lewat postur. Postur pun bisa 

menunjukkan kondisi emosi khususnya tingkat ketegangan atau kesantaian. 

Hal yang menarik dan mungkin mengejutkan, postur kurang terkontrol 

dengan baik diandingkan ekspresi wajah kecemasan yang tak terlihat 

dengan baik lewat wajah mungkin memberi jalan yang ditunjukkan dengan 

postur (Fiske, 2004:97). 

f. Ucapan 

Ada beberapa aspek-aspek yang memmepengaruhi ucapan antara lain : 

1) Kekerasan suara (loudness). Lebar ayunan atau kelebaran dari getaran 

menghasilkan kekerasan suara atau volume ke indra kita. Kekerasan 

suara juga berhubungan dengan jarak yang dirasakan. 

2) Pola titi nada (pitch). Frekuensi getaran suara mempengaruhi pola titi 

nada, ketinggian atau kerendahan dari suara. 

3) Warna nada. Komponen harmonis dari suara yang memberi warna 

tertentu atau kualitas nada. 

g. Gerakan 

Lengan dan tangan adalah transmitter utama gestur, meski gestur-gestur 

kepala dan kaki juga penting. Semuanya terkoordinasi erat dengan 

pembicaraan dan pelengkap komunikasi verbal. Ini menunjukkan baik 

munculnya emosi umum atau kondisi emosi tertentu. Gerak sebentar-

sebentar gerak naik turun yang empatis sering menunjukkan upaya 

mendominasi, meski lebih cair dan kontinyu, gestur sirkular menunjukkan 

hasrat untuk menjelaskan atau untuk menarik simpati. Disamping gestur-

gestur indeksikal, ada juga sekelompok kode simbolik. Kode-kode simbolik 

sering juga untuk menghina atau mencaci pada kultur atau subkultur: tanda 

V (up yours) misalnya. Kita pun hendak menunjukkan tipe gestur ikonik 

seperti isyarat tangan atau menggunakan tangan untuk menjelaskan bentuk 

dan arah (Fiske, 2004:96-97). 

h. Suara  

Suara dapat membentuk bagaimana kita mengartikan suatu gambar. Selain 

itu suara dapat menarik perhatian kita secara spesifik terhadap suatu 
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tayangan, memberikan petunjuk untuk elemen visual yang mungkin 

menghubungkan perhatian kita ke elemen tersebut. Suara dapat 

memperjelas suatu keadaan di dalam suatu tayangan. 

i. Ekspresi 

Wajah manusia ternyata menyimpan banyak sekali misteri, para ahli 

Psikologi menyebut wajah dan ekspresi wajah sebagai the organ of 

emotion. Karena tanda-tanda yang ada di wajah berkaitan dengan perasaan 

manusia dan tanda-tanda itu dapat diinterpretasikan oleh orang lain di 

sekeliling kita. Wajah merupakan kekuatan saluran komunikasi nonverbal 

yang diterjemahkan atau di encode oleh pengirim dan kemudian di decode 

oleh penerima dengan makna yang berlaku dalam suatu konteks sosial atau 

budaya tertentu. Ekspresi wajah sangat menentukan emosi. (Liliweri, 2002 

: 195). 

2. Level Representasi dengan Kode :  

a. Kamera 

Jarak dan sudut pengambilan 

1) Long shot (LS) : Pengambilan yang menunjukkan semua bagian dari 

objek, menekankan pada background. Shot ini biasanya dipakai dalam 

tema-tema sosial yang memperlihatkan banyak orang dalam shot yang 

lebih lama dan lingkungannya dari pada individu sebagai fokusnya. 

2) Estabilishing shot : Biasanya digunakan untuk membuka suatu adegan. 

3) Medium Shot (MS) : Shot gambar yang jika objeknya adalah manusia 

maka dapat diukur sebatas dada hingga sedikit ruang di atas kepala. 

Dan Medium Shot dapat dikembangkan lagi, yaitu Wide Medium shot 

(WMS), gambar medium shot tetapi agak melebar kesamping kanan 

kiri. Pengambilan gambar medium shot menggambarkan dan 

memberikan informasi kepada penonton tentang ekspresi dan karakter, 

secara lebih dekat lagi dibandingkan long shot. 

4) Close Up : Menunjukkan sedikit dari scene, seperti karakter wajah 

dalam detail sehingga memenuhi layar, dan mengaburkan objek 

dengan konteksnya, Pengambilan ini memfokuskan pada perasaan dan 
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reaksi dari seseorang, dan kadangkala digunakan untuk menunjukkan 

emosi seseorang. 

5) View Point : Jarak dan sudut nyata darimana kamera memandang 

6) Point of View : Sebuah pengambilan kamera yang mendekatkan 

posisinya pada pandangan seseorang yang ada, yang sedang 

memperlihatkan aksi lain. 

7) Selective Focus : Memberikan efek dengan menggunakan peralatan 

optikal untuk mengurangi ketajaman dari image atau bagian lainnya. 

8) Eye Level View : Pengambilan gambar dari level yang sejajar dari 

mata manusia biasa untuk memperlihatkan tokoh-tokoh yang ada di 

adegan tersebut. 

9) Full Shot (FS) : Pengambilan gambar yang menunjukkan satu karakter 

penuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. 

10) Insert Frame : Dimana salah satu karakter masuk ke dalam adegan 

tertentu yang sudah berjalan sebelumnya 

 

Perpindahan 

1) Zoom : Perpindahan tanpa memindahkan kamera, hanya lensa 

difokuskan untuk mendekati objek. Biasanya untuk memberikan 

kejutan kepada penonton. 

2) Following pan : Kamera berputar untuk mengikuti perpindahan objek. 

Kecepatan perpindahan terhadap objek menghasilkan mood tertentu 

yang menunjukkan hubungan dengan subjeknya. 

3) Tracking (dolling) : Perpindahan kamera secara pelan maju atau 

menjauhi objek (berbeda dengan zoom). Kecepatan tracking 

mempengaruhi perasaan penonton, jika dengan cepat (utamanya 

tracking in) menunjukkan ketertarikan, demikian sebaliknya. 

 

b. Pewarnaan 

Warna menjadi unsur media visual, karena dengan warna lah informasi 

bisa dilihat. Warna ini pada mulanya hanya merupakan unsur teknis yang 

membuat benda bisa dilihat. Dalam film animasi warna bertutur dengan 
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gambar, yang fungsinya berkembang semakin banyak. Yakni mampu 

menjadi informasi waktu, menunjang mood atau atmosfir set dan bisa 

menunjang dramatik adegan. 

c. Teknik editing 

Meliputi: 

1) Cut : Merupakan secara tiba-tiba dari suatu pengambilan, sudut 

pandang atau lokasi lainnya. Ada bermacam-macam cut yang 

mempunyai efek untuk merubah scane, mempersingkat waktu, 

memperbanyak point of view, atau membentuk kesan terhadap image 

atau ide. 

2) Jump cut : Untuk membuat suatu adegan yang dramatis. 

3) Motivated cut : Bertujuan untuk membuat penonton segera ingin 

melihat adegan selanjutnya yang tidak ditampilkan sebelumnya. 

 

d. Penataan Suara 

1) Comentar / voice–over narration : biasanya digunakan untuk 

memperkenalkan bagian tertentu dari suatu program, menambah 

informasi yang tidak ada dalam gambar, untuk menginterpretasikan 

kesan pada penonton dari suatu sudut pandang, menghubungkan 

bagian atau sequences dari program secara bersamaan. 

2) Sound effect : untuk memberikan tambahan ilusi pada suatu kejadian. 

3) Musik : Musik memiliki peranan besar, sangat memperkaya dan 

memperbesar reaksi keseluruhan terhadap film. Menegaskan karakter 

lewat musik misalnya tokoh utama wanita maka diberikan iringan 

musik yang lembut. Bagi semiotika musik adanya tanda-tanda 

perantara yakni musik yang dicatat dalam partikur Orkestra merupakan 

jalan keluar, hal ini sangat memudahkan dalam menganalisis karya 

musik sebagai teks. Irama musik dapat dihubungkan dengan ritme 

biologis, misalnya musik pop sebetulnya merupakan bagian terpenting 

di antara sekian banyak cabang seni pertunjukan. Ciri musik pada 
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intinya merupakan hiburandan salah satu bentuk dari pengaruh 

kebudayaan barat (Sobur, 2009 : 128). 

 

3. Level ketiga adalah Ideologi (Ideology) 

Kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah individualisme 

(individualism), Patriarki (patriarchy), ras (race), kelas (Class), materialisme 

(materialism), kapitalisme (capitalism). 

Dari hal tersebut maka pemaknaan tanda ataupun simbol dalam film ataupun 

media, tidak hanya dilihat dari aspek sosialnya saja. Aspek sinematografi (teknik 

pengambilan gambar) juga memiliki andil. Aspek sinematografi dalam perfilman 

mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk membangun suatu 

penggambaran dari cerita yang ingin disampaikan dan untuk mendukung naratif 

serta estetik sebuah film (Pratista, 2008: 89).  

 Dengan menggunakan analisis semiotika dan dengan unit analisis kode-kode 

televisi John Fiske, penulis ingin mengetahui pesan dibalik teks dan gambar 

dalam film. Dalam penelitian ini akan lebih banyak melakukan pengamatan dan 

analisis terhadap tanda-tanda dan kode-kode dalam semiotika, sehingga penulis 

mengetahui bagaimana karekter tokoh Ambon digambarkan dalam film tersebut. 

 

6. Originalitas Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan bahan pendukung 

untuk penulis gunakan sabagai referensi. Salah satu yang menjadi bahan 

pendukung tersebut adalah penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. 

Hasil penelitian yang penulis pilih adalah  penelitian yang memiliki pembahasan 

dan tinajuan yang sama. 

Nama  Daeng Lanta Mutiara Rato R. 

Judul Representasi Sosok Anak-Anak Pedalaman Papua Dalam film 

Denias, Senandung Di Atas  Awan 
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Tujuan Untuk melihat  bagaimana film “Denias–Senandung Di Atas Awan”  

dan “Di Timur Matahari” merepresentasikan Etnis Papua dalam 

perspektif Multikuturalisme melalui tokoh atau karakter dan alur 

dalam sebuah film. 

Metode  Analisis isi kualitatif dan naratif teks. Analisis isi kualitatif ini 

mencoba untuk melihat makna dari sebuah pesan dengan melihat 

unit-unit yang ada (words, expressions, statements, etc). Sedangkan 

analisis naratif, tema, metafora, definisi naratif, struktur cerita (awal, 

tengah, akhir), dan kesimpulan dibatasi pada konsep-konsep yang 

sudah ditentukan oleh peneliti. 

Hasil Penelitian menemukan representasi sosok anak-anak pedalaman 

Papua, juga ideologi-ideologi yang tersimpan di baliknya. Dalam 

film tersebut digambarkan bagaimana anak-anak pedalaman Papua 

mempunyai semangat belajar, dan rasa nasioanalis yang tinggi. 

Nama Gabriella Hemas Sabatini 

Tujuan Representasi Stereotip Terhadap Suku Papia Korowai (Analisis 

Semiotika tentang Representasi Stereotip Terhadap Suku Papua 

Korowai dalam Film “Lost In Papua”). 

Metode Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif 

dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. 

Hasil Representasi mengenai stereotip terhadap suku Papua Korowai 

digambarkan dalam film Lost In Papua ini dalam bentuk tanda-

tanda, baik secara verbal maupun nonverbal. Penggambaran tanda-

tanda ini melalui pengemasan di dalam bentuk-bentuk seperti 

primitif dan kanibalisme. Stereotip yang muncul mengenai suku 

Papua Korowai banyak digambarkan dalam film tersebut. Penyajian 

data dari mulai pakaian, tempat tinggal, mata pencaharian dan 

bahasa. 
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Nama Angelia Novita Karwur 

Tujuan Mendeskripsikan Representasi Feminisme Multikultural dalamFilm 

Red Cobex 

Metode 

 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-

interpretatif dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. 

Hasil 

 

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa ternyata masih ada 

orang yang membeda-bedakan seseorang dari penampilan fisik, 

seperti ras, etnik, dan budaya. Pada fenomena ini juga penulis 

menemukan bahwa perempuan dapat menjadi tolok ukur dalam hal 

pengambilan keputusan. Dalam film ini sng sutradara ingin 

mendekonstruksi pemikiran mengenai perempuan, bahwa 

perempuan dalam fenomena ini mendominasi kaum laki-laki. 

 

Angelia Novita Karwur memilih film yang sama dengan penulis, yakni film 

Red Cobex, dengan menggunakan metode semiotik Ronald Barthes, dan melihat 

tanda-tanda representasi feminisme multikultural. Peneliti menemukan bahwa 

perempuan dapat menjadi tolok ukur dalam hal pengambilan keputusan serta 

perempuan dlam fenomena ini mendominasi kaum laki-laki. Berdasarkan 

penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa dalam sebuah film penonton memiliki 

pandangan tersendiri tentang isi pesan yang disampaikan oleh sineas terhadap 

penonton. Angelia melihat film Red Cobex dari segi feminisme multikultural, 

sedangkan penulis melihat bagaimana stereotip orang Ambon digambarkan dalam 

film tersebut. 
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7. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitan 

 

Relasi  Antar Masyarakat Etnik dI 

Indonesia 

Film 

Red Cobex 

Semiotika 

 

LEVEL REALITAS LEVEL 

REPRESENTASI 

LEVEL IDEOLOGI 

Stereotip Etnik 

Ambon 

Kode-Kode Televisi 

John Fiske 
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Keterangan: 

Indonesia adalah negara yang multikultur, terdiri dari banyak suku, etnis, dan 

agama. Keragaman tersebut ditandai dengan keragaman kebudayaan, yang dapat 

dilihat dari bahasa, adat, kebiasaan, pengetahuan, dan sebagainya. Seringkali 

keragaman kebudayaan tersebut menimbulkan stereotip dalam masyarakat. 

Masyarakat sering menilai etnis tertentu tanpa mengenal etnis tersebut dengan 

baik, mereka hanya mengenalnya secara sepintas atau bahkan terpengaruh 

omongan orang lain saja. Misalnya saja etnis Ambon, mayoritas masyarakat kita  

memberikan stereotip bahwa etnis Ambon itu berkulit hitam, berambut ikal, cara 

bicaranya keras. 

Keragaman etnis dan suku di Indonesia membuat para sineas tertarik untuk 

mengemasnya dalam sebuah film. Film Red Cobex adalah contoh dari keragaman 

etnis tersebut. Dalam film tersebut keragaman etnis dan suku yang ada di 

Indonesia disuguhkan secara apik, yang tampak melalui narasi, dialog, dan dialek 

dari etnis tersebut. Di film Red Cobex  ini penulis ingin memfokuskan penelitian 

pada etnis Ambon, karena tokoh Ambon cukup mendominasi dalam cerita. Dalam 

film ini penulis ingin mengetahui apakah tokoh Ambon digambarkan seperti 

stereotip yang ada di masyarakat atau berbeda. Penulis menggunakan semiotika 

dengan unit analisa the codes of television John Fiske. 

 

 

 

 

 

 

 


