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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Film    

Media massa mengacu pada media komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebaran infromasi secara massal dan dapat diakses secara massal 

pula (Bungin, 2012: 71). Dalam media massa, film merupakan salah satu bentuk 

komunikasi massa yang berbentuk media elektronik. Menurut Susanto (1982: 58) 

film adalah suatu gerakan atau lebih tepatnya merupakan gambar yang bergerak. 

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

yang merupakanunsur 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 salah satu sarana 

komunikasi yang menggambarkan atau mengaktualisasi suatu kejadian untuk 

dinikmati pada saat tertentu oleh khalayak.  

Komunikasi visual merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk 

menyampaikan pesan. Film merupakan media yang sangat efektif untuk 

mengkomunikasikan suatu informasi kepada berbagai kelompok, dengan 

menyajikan informasi kepada seluruh anggota kelompok secara serentak. 
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Informasi yang diperoleh dari sebuah film dengan mudah diingat secara lebih 

lama ketimbang informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain (Moore, 2005: 

306). 

2.2 Pengasuhan (Peran Ayah) 

Brooks (2011: 10) mendefinisikan orangtua sebagai individu-individu 

yang mengasuh, melindungi dan membimbing dari bayi hingga tahap dewasa. 

Orangtua melakukan “investasi dan komitmen abadi pada seluruh periode 

perkembangan yang panjang dalam kehidupan anak”. Untuk memberikan 

tanggung jawab dan perhatian yang mencakup: 

1. Kasih sayang dan hubungan dengan anak yang terus berlangsung. 

2. Kebutuhan material seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. 

3. Akses kebutuhan medis. 

4. Disiplin yang bertanggung jawab, menghindari dari kecelakaan dan kritikan 

pedas serta hukuman fisik yang berbahaya. 

5. Pendidikan intelektual dan moral. 

6. Persiapan untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa. 

7. Mempertanggungjawabkan tindakan anak kepada masyarakat luas. 

Orangtua memberikan perhatian dalam interaksi langsung dengan anak 

(contohnya memberi makan, mengajar dan bermain dengan anak). Orangtua juga 

memberikan perhatian melalu tindakan tidak langsung yang bisa muncul dalam 

berbagai bentuk. Misalnya, orangtua berperan sebagai penasihat bagi anak di 

dalam masyarakat dengan memastikan sekolah dan pendidikan yang baik bagi 

anak begitu pula dengan perpustakaan dan taman bermain untuk kegiatan 

sepulang sekolah.  

2.2.1 Peran Orangtua 

Peran dasar orangtua adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan. 

Masyarakat memberikan wewenang utama pada orangtua untuk memenuhi 
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kebutuhan anak karena orangtua dianggap mengetahui hal-hal terbaik bagi 

anaknya (Brooks, 2011: 13). 

2.2.2 Peran Ayah 

Tamara Halle (1999) menjelaskan bahwa ayah memiliki peran dalam 

keterlibatannya untuk pengasuhan anak yaitu: 

1. Economic Provider, yaitu umumnya ayah dianggap sebagai pendukung 

finansial dan perlindungan bagi keluarga. Meskipun ayah tidak tinggal 

dengan anaknya, ayah tetap memiliki peran dalam menyediakan tempat 

tinggal, makanan, dan pakaian sebagai salah satu bentuk dukungan 

finansial (Ray & Hans, 1996). 

2. Friend & Playmate, yaitu ayah dianggap sebagai orangtua yang 

menyenangkan serta memiliki waktu bermain yang lebih banyak 

dibandingkan dengan ibu. Ayah cenderung terlibat dalam permainan yang 

melibatkan fisik dan stimulasi anak ketika anak masih kecil, dan peran 

ayah saat anak mulai memasuki sekolah dasar akan melalukan aktifitas 

seperti jalan-jalan, pergi ke suatu acara dan percakapan pribadi (Parke, 

1996). 

3. Carefiver, yaitu ayah dianggap sering memberikan stimulasi afeksi dalam 

berbagai bentuk, sehingga memberikan rasa nyaman dan penuh 

kehangatan seperti ibu. Ayah juga peduli terhadap berbagai macam 

aktifitas anak-anaknya (Casper, 1997). 

4. Teacher & Role Model, yaitu sebagaimana dengan ibu, ayah juga 

bertanggung jawab terhadap apa saja yang dibutuhkan anak untuk masa 

mendatang melalui latihan dan teladan yang baik bagi anak. Ayah juga 

membantu anaknya dalam pelajaran sekolah (Tamara, 1999). 

5. Monitor and disiplinary, yaitu umunya selama dua tahun pertama ibu akan 

memberi pengawasan kepada anak. Tetapi ayah juga memenuhi peranan 

penting dalam pengawasan terhadap anak, terutama begitu ada tanda-tanda 
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awal penyimpangan, maka disiplin dapat ditegakkan (Yogman & Kindlon, 

1988). 

6. Protector, yaitu ayah akan menggontrol dan mengorganisasi lingkungan 

anak, sehingga anak terbebas dari kesulitan atau bahaya serta mengajarkan 

bagaimana anak seharusnya menjaga keamanan diri mereka terutama 

selagi ayah dan  ibu tidak bersamanya atau anak saat diluar rumah (Ray & 

Hans, 1996). 

7. Advocate, yaitu ayah akan menjamin kesejahteraan anaknya dalam 

berbagai bentuk, terutama kebutuhan anak ketika berada di institusi di luar 

keluarganya seperti kebutuhan fasilitas penunjang anak (Nord & West, 

1997). 

8. Resource, yaitu dengan berbagai cara dan bentuk, ayah mendukung 

keberhasilan anak dengan memberikan dukungan di belakang layar seperti 

memberi dukungan emosional kepada ibu, anak dan dukungan lainnya 

dalam mendukung  perkembangan anak (Entwisle & Doering, 1981). 

Berdasarkan uraian tersebut selain sebagai pemimpin, ayah juga 

memiliki peran sebagai penyedia kebutuhan anak, memberikan afeksi, merawat 

anak, dan mendukung anak untuk mencapai keberhasilan. Selain itu peran ayah 

dalam menghadapi masa peralihan anak remajanya menuju dewasa, 

membutuhkan dorongan orang tua agar anak mampu melewati segala 

permasalahan serta menumbuhkan rasa keberanian dan percaya diri dalam 

menghadapi suatu permasalahan yang menimpa anak di usia remaja. 

2.3 Semiotika Roland Barthes 

Semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, gambar, naskah, 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). 
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Tanda yang terdiri dari bunyi dan gambar disebut signifer atau penanda, 

dan konsep dari bunyi dan gambar tersebut disebut signifed. Dalam komunikasi, 

seseorang memakai tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain 

akan menginterpretasikan tanda tersebut. Misalnya ketika orang menyebut kata 

“dasar” (signifer) dengan nada mengumpat maka hal tersebut merupakan tanda 

kemarahan (signifed). Signifer dan signifed merupakan kesatuan, tak dapat 

dipisahkan seperti dua sisi dari sehelai kertas (Sobur, 2009: 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 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 (Masinambow, 

Hidayat, Rahayu S, 2011: 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 diinterprestasikan) dengan mengacu pada konvensi yang terkait dengan genre 

dan media komunikasi tertentu. 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, agresif, terkelupas, tanpa 

campur tangan penciptannya (Vera, 2014: 2).  
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Pemikir strukturalis yang mempraktikan 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 signifer dan signifed 

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 harifah makna 

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

oleh hubungan antara signifer 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 mengkonstruksi sistem terstruktur dari tanda (Sobur, 2009: 15). 

 

Gambar 2 

Signifikasi Dua Tahap Roland Barthes 

(Sumber: Sobur, 2009: 12) 
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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 

keharifahan 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. 

Dalam hal ini semiotika digunakan untuk mengungkapkan tanda-tanda yang 

memiliki makna tersembunyi (Sobur, 2009: 71). 

Ketika akan menganalisis film, akan menjadi lebih 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 itu, membawa tanda 

dan konotasinya untuk menimbulkan kesan atau pesan tertentu, sebagai 

penciptaan mitos (Bignell, 2004: 16). Pengertian mitos disini bukanlah menunjuk 

pada mitologi dalam pengertian sehari-hari seperti halnya dongeng atau cerita-

cerita tradisional, melainkan sebuah cara pemaknaan (Barthes, 2010: 152). 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan yang memberikan 

gambaran serta pemahaman konsep yang berhubungan dengan pengasuhan dan 

semiotika, serta adanya perbedaan apa yang diteliti penulis dengan penelitian 

terdahulu. 

Proses Pengasuhan Bersama Orang Tua Bekerja 

Penelitian yang dilakukan Fixi pada tahun (2016) Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pengasuhan orang tua yang bekerja. 



 

17 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengasuhan bersama orngatua 

bekerja dan faktor apa saja yang memperngaruhi pengasuhan bersama. 

Dinamika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Orang Tua Tunggal 

Penelitian yang dilakukan Jeri pada tahun (2013) Universitas Negeri 

Yogyakarta mengenai pengasuhan anak dan orang tua tunggal. Penelitian ini 

beranjak dari adanya sejumlah fenomena perceraian yang menurut ibu berperan 

ganda, sebagai ibu dan ayah dalam proses pengasuhan anak. 

Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Asuhan Anak Putra Utama 4 

Ceger Cipayung Jakarta Timur 

Penelitian yang dilakukan Syarifah pada tahun (2014) Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah mengenai pengasuhan yang dilakukan di sebuah panti 

asuhan. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu bagaimana gambaran tentang 

pola pengasuhan anak terlantar dan bagaiman pola asuh pengasuh anak terlantar di 

dalam PSAA PU 4 Ceger. 

Perbedaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah penulis menggunakan teori semiotika sebagai analisis dan objek 

penelitian penulis adalah tokoh ayah dalam sebuah film “Beautiful Boy”. 
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2.5 Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak banyak orang yang memahami tentang peran ayah, di amerika 

sendiri peran ayah sudah cukup gencar disosialisaikan melalui di berita dan jurnal. 

Bahkan lewat media digital seperti youtube juga ada. Peran ayah sangat penting 

dalam mengasuh anak, terlebih pengasuhan akan efektif bila ayah dan ibu saling 

melengkapi. 

Pentingnya peran ayah membuat salah satu sutradara di amerika membuat 

film mengenai pentingnya peran ayah. Film memiliki kekuatan untuk membuat 

penonton terpengaruh, sehingga melalui film dapat menyampaikan sebuah pesan 

lebih mudah disampaikan kepada penonton. Contoh film bertemakan peran ayah 

buatan Hollywood adalah The Pursuit of Happyness, The Judge dan Searching. 

Makna Peran Ayah dalam 

film “Beautiful Boy” 

                                              

Film “Beautiful Boy” 

Dianalisis dengan 

Semiotika menurut 

Roland Barthes 

Denotasi Mitos 

Peran ayah 

Konotasi 
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Film yang sudah beredar dan ditonton banyak orang tentunya memiliki 

sebuah makna didalamnya, dan makna tersebut yang akan dimaknai oleh 

penonton. Hal itu juga terdapat dalam setiap adegan di film Beautiful Boy (2018). 

Film Beautiful Boy adalah film yang bertema biografi drama yang menampilkan 

hubungan ayah dan anak. Dalam setiap adegan film ini menceritakan bagaimana 

seorang ayah (David Sheff) yang berjuang untuk membantu anakanya (Nic Sheff) 

sembuh dari ketergantungan narkoba. Setiap adegan menampilkan bagaimana 

perlakukan ayah terhadap anaknya. Dari penggalan sinopsis diatas apakah 

perlakuan ayah (David) terhadap anaknya (Nic) dapat dikatakan sebagai peran 

ayah? Hal itu terlihat dari perlakuan yang dapat dikatakan sebagai bentuk peran 

ayah. Untuk itu penulis akan menggunakan teori semotika dalam menjawab 

bentuk peran ayah. Teori semiotika dapat digunakan oleh manusia untuk 

menemukan makna suatu hal tertentu. 

Penulis menggunakan teori semiotika dalam menganalisis setiap adegan 

film Beautiful Boy (2018). Penulis menggunakan teori semiotika Roland Barthes 

yang dibagi dalam dua tahap signifikasi yaitu, yang pertama tahapan denotasi dan 

yang kedua tahapan konotasi. Seterlah melalui tahapan itu maka penulis akan 

mengetahui bagaimana pemaknaan peran ayah dalam film Beautiful Boy. 

 


