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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam 

segala aspek kehidupan manusia, karena setiap saat kita selalu menggunakan 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai mahkluk individu 

maupun makhluk sosial memiliki dorongan untuk bisa mengenal satu dengan 

lainnya, maka salah satu sarananya adalah dengan melakukan komunikasi. 

Oleh sebab itu, komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi 

kehidupan manusia (Widjaja, 2002: 4). 

Dalam studi komunikasi terdapat dua hal utama yang sering dijadikan 

landasan berpikir para ilmuwan komunikasi dalam meneliti berbagai 

fenomena komunikasi, seperti yang dilakukan oleh John Fiske. Hal pertama, 

Fiske melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Ia tertarik bagaimana 

pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan dan menerjemahkannya dan 

kemudian bagaimana transmiter menggunakan media komunikasi tersebut. 

Sedangkan yang kedua, Fiske melihat komunikasi sebagai produksi dan 

pertukaran makna yang berkenaan dengan bagaimana pesan berinteraksi 

dengan orang-orang dalam kebudayaan. Pada hal ini, studi komunikasi adalah 

studi tentang teks dan kebudayaan.1 Komunikasi sebagai produksi dan 

pertukaran makna maupun pesan yang merupakan suatu kontruksi tanda 

melalui interaksi antara komunikan dan komunikato yang kemudian akan 

menghasilkan makna.2 

Fiske melihat komunikasi sebagai suatu proses seorang pribadi 

mempengaruhi perilaku atau state of mind  pribadi yang lain. Jika efek 

tersebut berbeda dari atau lebih kecil daripada yang diharapkan, mahzab ini 

cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi, dengan melihat tahap-

                                                           
1 John Fiske, Cultural and Communication Studies, Yogyakarta,2007. Jalasutra, hlm 8 
2 http://masaulia.zz.mu/kumpulan-definisi/definisi-komunikasi-menurut-john-fiske/ 
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tahap dalam proses tersebut guna mengetahui dimana kegagalan tersebut 

terjadi.3 

Makna dan tanda adalah hal yang sangat esensial dalam 

studi  komunikasi. Sesungguhnya komunikasi – dalam perspektif semiotik – 

adalah sebagai pembangkitan makna (the generation of meaning). 

 Menurut John Fiske terdapat 2 unsur teori komunikasi : 

1. Empirisme 

Memahami komunikasi sebagai transmisi pesan (transmission of 

messages). Penelitian empiris yang akan mengukur realitas dan akan 

menghasilkan suatu generalisasi. Ilmu komunikasi (dalam bentuk teori-

teori) harus berlaku umum. 

2. Semiotics/interpretatif 

Disebut juga dengan works of communication action yang 

berkaitan dengan lambang/simbol. Keberadaan simbol sangat penting 

dalam proses komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu 

masyarakat untuk mengungkapkan ide-ide, makna, dan nilai-nilai yang ada 

pada diri mereka. 

Jadi, komunikasi secara umum adalah pengetahuan tentang peristiwa 

komunikasi yang diperoleh melalui suatu penelitian tentang sistem, proses, 

dan pengaruhnya yang dapat dilakukan secara rasional dan sistematis berupa 

simbol atau tanda yang sudah ditransmisi menjadi pesan. Kebenarannya dapat 

diuji dan digeneralisasikan.4 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.bukupedia.com/id/book/id-42-65757/komunikasi/pengantar-ilmu-
komunikasi.html 
4 John Fiske, Cultural and Communication Studies, Yogyakarta,2007. Jalasutra, hlm 8 
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2.2 Film 

Media massa mengacu pada media komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat diakses secara masal 

pula (Bungin, 2007 : 71). Dalam media massa, film merupakan salah satu 

golongan komunikasi massa yang bersifat media elektronik. Menurut Susanto 

(1982 : 58) film adalah gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang bergerak. 

Dahulu film dikenal dengan istilah gambar hidup, dan memang gerakan itulah 

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

betapapun sempurnanya teknik yang dipergunakan, belum mendekati 

kenyataan hidup sehari-hari, sebagai halnya dengan film. Untuk 

meningkatkan kesan dan dampak dari film, suatu film diiringi dengan suatu 

yang dapat berupa dialog atau musik. Dalam 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 penguat ekspresi. Di samping suara dan 

musik, warna juga mempertingkat nilai “kenyataan” pada film, sehingga 

“sungguh-sungguh terjadi” dan “sedang dialami oleh khalayak” pada saat 

film diputari makin terpenuhi. Dengan demikian, film merupakan suatu 

sarana komunikasi yang mengaktualisasikan suatu kejadian untuk dinikmati 

pada saat tertentu oleh khalayak. 

Komunikasi visual merupakan salah satu cara yang paling efektif 

untuk menyampaikan pesan. Film amat efektif untuk mengkomunikasikan 

informasi kepada berbagai kelompok dengan menyajikan informasi kepada 

semua anggota kelompok secara serentak. Informasi yang didapat dari film 

bisa diingat secara lebih lama ketimbang informasi dari sumber-sumber lain 

(Moore, 2005 : 306). Isi media, termasuk film maupun iklan, pada hakikatnya 

adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. 

Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun 

juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa 

tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang 
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sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari 

realitas yang dikonstruksikannya (Sobur, 2001:87-88). 

Film sebagai suatu media komunikasi, merupakan suatu kombinasi 

antara usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan 

teknologi kamera, warna dan suara. Unsur-unsur tersebut dilatarbelakangi 

oleh suatu cerita yang mengandung suatu pesan yang ingin disampaikan oleh 

sutradara kepada khalayak film (Susanto, 1982 : 60). Menurut Moore (2005), 

sebuah gambar menyampaikan makna lebih cepat daripada kata-kata. 

Berdasarkan pernyataan Moore dan Susanto, peneliti menyimpulkan bahwa 

setiap film memiliki sebuah makna dan pesan dibaliknya.  Secara umum film 

dibangun dengan banyak tanda, didalam tanda-tanda itu termasuk berbagai 

sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek 

yang diharapkan. 5 

2.3 Semiotika 

Semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, gambar, teks, dan adegan di 

film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Sedangkan, kata “semiotika” itu 

sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti “tanda” atau seme 

,yang berarti “penafsir tanda”. (Kurniawan, 2001 : 49) 

Tanda yang terdiri dari bunyi dan gambar disebut signifier atau 

penanda, dan konsep dari bunyi dan gambar tersebut disebut signified. Dalam 

komunikasi, seseorang memakai tanda untuk mengirim makna tentang objek 

dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Misalnya ketika 

orang menyebut kata “dasar” (signifier) dengan nada mengumpat maka hal 

tersebut merupakan tanda kemarahan (signified). Signifier dan signified 

merupakan kesatuan, tak dapat dipisahkan seperti dua sisi dari sehelai kertas 

(Sobur, 2003:46). 

Bidang kajian semiotik atau semiologi adalah mempelajari fungsi tanda 

dalam teks, yaitu bagaimana memahami sistem tanda yang ada dalam teks 

yang berperan membimbing pembacanya agar bisa menangkap pesan yang 

                                                           
5 Sumber Jurnal: Mudjiono, Yoyon. 2011. “Kajian Semiotika Dalam Film”, Jurnal Ilmu 

Komunikasi, vol. 1 no. 1. 
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terkandung di dalamnya. Dengan ungkapan lain, semiologi berperan untuk 

melakukan interogasi terhadap tanda-tanda yang dipasang oleh penulis agar 

pembaca bisa memasuki bilik-bilik makna yang tersimpan dalam sebuah teks. 

(Hidayat, 1996 : 163). 

Istilah teks biasanya mengacu pada pesan yang telah dibuat dalam 

beberapa cara (tulisan, rekaman audio dan video) sehingga secara fisik, antara 

pengirim dan penerima tidak terikat satu sama lain. Teks adalah kumpulan 

tanda-tanda (seperti kata-kata, gambar, suara dan atau gerakan) yang 

dikonstruksikan (dan diinterpretasikan) dengan mengacu pada konvensi yang 

terkait dengan genre dan media komunikasi.6  

Tradisi semiotika tidak pernah menganggap terdapatnya kegagalan 

pemaknaan, karena setiap ‘pembaca’ mempunyai pengalaman budaya yang 

relatif berbeda, sehingga pemaknaan diserahkan kepada pembaca.  Roland 

Barthes mengatakan bahwa dalam memahami teks, pengarang dianggap mati. 

Dengan kata lain, setelah teks diciptakan oleh pengarang maka pemaknaan 

diserahkan pada pembaca teks tersebut. Dalam bahasanya, Barthes 

menyatakan bahwa “kelahiran pembaca pastilah dibayar dengan kematian 

pengarang”. Teks di tangan pembaca seolah-olah bebas, agrefis, terkelupas, 

tanpa campur tangan penciptanya. 

Pemikir strukturalis yang mempraktikkan model linguistik dan 

semiologi adalah Roland Barthes (1915-1950). Dalam karyanya yang 

berjudul Elements of Semiology (1964) terdapat beberapa elemen yang 

dikemukakan Barthes tentang tanda dan pemaknaannya dalam semiotik, 

diantaranya adalah signifier dan signified serta denotasi dan konotasi. Barthes 

melengkapi penanda dan petanda dengan dua strata dimana penanda ataupun 

petanda juga memuat bentuk dan substansi (Kurniawan, 2001:56). 

Barthes membedakan dua level pengertian (signification) dari semiotika 

yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah level deskriptif dan harafiah 

makna yang disepakati seluruh anggota budaya. Pada level konotasi, makna 

                                                           
6 Chandler, Daniel. 12 Mei 2016. Diakses dari  

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/SB4/semiotic.html  

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/SB4/semiotic.html
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dihasilkan oleh hubungan antara signifier dan budaya secara luas yang 

mencakup kepercayaan, tingkah laku, kerangka kerja dan ideologi dari sebuah 

formasi sosial. Semiologi, dalam istilah Barthes, pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memakai hal-hal (things), 

memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat dicampur-adukkan dengan 

mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek 

itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda (Sobur, 2001:15).   

 
 

Gambar 1 

Signifikasi Dua Tahap Roland Barthes 

(Sumber: Sobur, 2001:12) 
 

Dalam semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi 

tingkat pertama, sedangkan konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini 

denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Sebagai 

reaksi melawan keharfiahan denotasi yang bersifat opresif ini, Barthes 

mencoba menyingkirkan dan menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah 

konotasi (Budiman, 1999 : 22). Dalam kerangka Barthes, konotasi identik 

dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai “mitos”dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang 

berlaku dalam suatu periode tertentu. Sebagai suatu sistem yang unik, mitos 
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dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau 

dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran kedua.7 

Ketika menganalisis sebuah film, akan menjadi jelas bahwa tanda 

linguistik, visual, dan jenis tanda lain mengenai bagaimana film itu 

direpresentasikan (seperti scene, actor, caption, jingle, dan sebagainya) 

tidaklah sesederhana mendenotasikan suatu hal , tetapi juga menciptakan 

tingkat konotasi yang dilampirkan pada tanda.  Barthes menyebut fenomena 

ini, membawa tanda dan konotasinya untuk menimbulkan kesan atau pesan 

tertentu, sebagai penciptaan mitos (Bignell, 1997:16). Pengertian mitos disini 

bukanlah menunjuk pada mitologi dalam pengertian sehari-hari seperti halnya 

dongeng atau cerita-cerita tradisional, melainkan sebuah cara pemaknaan. 

(Barthes, 2004:152) 

Pada film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” ada sesuatu hal 

yang bias mengenai citra perempuan yang dibentuk oleh sang sutradara, 

dimana pada film tersebut citra perempuan tangguh lebih ditonjolkan. Untuk 

melakukan analisis film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak”, 

peneliti menemukan scene atau adegan dalam film tersebut yang 

menunjukkan adanya representasi citra perempuan. Dari setiap scene tersebut 

akan dilakukan analisis terhadap setiap penanda yang muncul untuk 

mengetahui makna denotatif pada signifikasi tahap pertama. Kemudian 

makna denotatif tersebut menjadi penanda pada signifikasi tahap kedua untuk 

mengetahui makna konotatif. Setelah itu, dilakukan analisis untuk mencari 

mitos yang terkandung pada makna konotatif tersebut. Melalui pendekatan 

Semiotika analisis Roland Barthes, peneliti akan menelaah citra perempuan 

pada film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Sumber Jurnal : Asrofah. 2014. “Semiotik Mitos Roland Barthes dalam Analisis Iklan di Media 

Massa”, Universitas PGRI Semarang, Vol.2 no. 1 
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2.4 Perempuan dalam Perspektif Gender 

Gender secara harafiah diartikan dengan perbedaan sex laki-laki dan 

perempuan. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller 

(1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada 

pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal 

dari ciri-ciri fisik biologis. Pembahasan tentang gender lebih dari sekedar 

perbedaan sex semata, tetapi gender membahas bahwa perbedaan sifat antara 

laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan dan dapat berubah menurut 

waktu dan tempat seperti sifat laki-laki yang kuat, perkasa, dan rasional juga 

bisa dimiliki oleh perempuan. Hal ini bersumber dari pengakuan para 

feminisme bahwa kesetaraan gender berasal dari dua teori, teori Karl Marx 

(1818-1883) “analisa konflik” dan teori “struktur fungsional” Email 

Durkheim (1858-1917). 

Peran gender adalah pola tingkah laku yang dianggap sesuai untuk 

masing-masing gender yang didasarkan pada harapan masyarakat. Menurut 

Myers (1995), peran gender merupakan suatu set tingkah laku yang 

diharapkan (berupa norma) untuk pria dan wanita, dikaitkan dengan ciri-ciri 

feminim dan maskulin sesuai dengan yang diharapkan dalam masyarakat. 

Gender mengalami pergeseran nilai, terlihat dimana awalnya antara 

perempuan dan laki-laki mendiskripsikan perbedaan yang cenderung kearah 

marjinalisasi, subordinasi, diskriminasi, kekerasan dan stereotype namun kini 

kesetaraan terlihat antara laki-laki dan perempuan dimana terdapat 

kesejajaran pada masing-masing perannya.8 Studi gender dilakukan untuk 

mengurangi bias atau perlakuan yang berbeda antara laki-laki dengan 

perempuan. Dengan adanya pola pikir masyarakat yang telah membudaya 

menambah bias gender tersebut dengan menempatkan kaum wanita pada 

sektor domestik (Rogers, 1980). 

Kesadaran baru tentang pentingnya sebuah peranan perempuan pada 

sektor publik perlu dimunculkan untuk meningkatkan daya saing yang 

seimbang antara laki-laki dan perempuan tanpa harus memperhatikan jenis 

                                                           
8 http://www.wydii.org/index.php/home/122.html 
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kelamin (Abdullah, 2003: 19). Tidak hanya stereotype yang menekan 

perempuan berkutat di wilayah domestik namun dapat menjadi motivasi yang 

menghasilkan etos kerja yang tinggi.  
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Content Form 

2.5 Kerangka Berpikir 

 

                 Citra perempuan 

                di mata masyarakat 

 

                 Film “Marlina Si Pembunuh 

                dalam Empat Babak” 

 

 

          Semiotika menurut 

               Roland Barthes 

 

               Denotasi 

 

                 Signifier 

                Signified 

   

 

                                                       Konotasi                      Mitos 

 

 

 

                              Analisis Semiotika Citra Perempuan tangguh dalam 

                             Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak 


