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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Di dalam bab ini, penulis akan membahas teori-teori yang menjadi landasan 

analisis dalam melakukan penelitian ini. Teori-teori yang akan dibahas yakni film, 

maskulinitas, representasi dan semiotika John Fiske. Berdasarkan kajian teori-teori 

tersebut kemudian mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang membentuk 

kerangka pikir.  

2.1.Film  

Dari awal munculnya film sampai sekarang, banyak bermunculan cara-

cara yang makin terampil dalam membuat, meramu segala unsur untuk 

membentuk sebuah film. Turner dalam Widyaningrum (2012:17) 

menjelaskan bahwa film sebagai media komunikasi, tidak mencerminkan 

atau bahkan merekam realitas seperti medium representasi yang lain. Film 

hanya mengkonstruksi dan hanya “menghadirkan kembali” gambaran dari 

realitas melalui kode-kode, konvensi-konvensi, mitos dan ideologi-ideologi 

dari kebudayaannya sebagai cara praktik signifikasi yang khusus. 

Unsur-unsur ideologi dan propaganda yang terselubung dan tersirat di 

dalam film, timbul dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat 

atau kemungkinan yang bersumber dari keinginan untuk memanipulasi. 

Pentingnya pemanfaatan film dalam pendidikan film sebagian didasari oleh 

pertimbangan bahwa film memiliki kemampuan mengantar pesan secara 

unik. Singkatnya, terlepas dari dominasi penggunaan film sebagai alat 

hiburan dalam sejarah film, tampaknya ada semacam aneka pengaruh yang 

menyatu dan mendorong kecenderungan sejarah film menuju ke 

penerapannya yang bersifat didaktif-propagandis, atau bersifat manipulatif 

(McQuail, 1987:14). 
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Film merupakan alat bagi pembuat film atau sutradara untuk 

menyampaikan sebuah pesan bagi para pemirsanya. Film pada umumnya 

juga mengangkat sebuah tema atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Karakteristik film sebagai show business merupakan bentuk baru 

dari perkembangan pasar (McQuail, 1987). Dulu, film masih berjenis 

dokumenter yang hanya menyajikan kehidupan sehari-hari yang umum, 

namun dalam perkembangannya film didukung dengan kemajuan teknologi 

dan selalu berkembang sesuai minat dan kebutuhan masyarakat sehingga film 

dibuat bervariasi. Dengan teknik perfilman yang sangat berkembang, baik 

peralatan maupun pengaturan, film telah berhasil menampilkan gambar-

gambar yang semakin mendekati kenyataan. Dalam suasana gedung bioskop, 

penonton menyaksikan suatu cerita yang seolah-olah benar-benar terjadi 

dihadapannya. 

Dalam pembuatan film, diperlukan proses pemikiran dan proses teknis. 

Poses pemikiran berupa pencarian ide, gagasan atau cerita yang akan 

dikerjakan. Sedangkan proses teknis berupa keterampilan artistik untuk 

mewujudkan segala ide, gagasan atau cerita menjadi film yang siap ditonton. 

Oleh karena itu suatu film terutama film cerita dapat dikatakan seabagi 

wahana penyebaran nilai-nilai (Effendy, 2003:16). 

Secara garis besar film dapat dibagi atas dua unsur pembentuk yakni, 

unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Masing-

masing unsur tidak akan dapat membentuk film jika hanya berdiri sendiri. 

bisa kita katakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan 

diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya.  
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Unsur sinematik atau juga sering diistilahkan gaya sinematik adalah 

merupakan aspek-aspek teknis pembentuk film. Unsur sinematik terbagi 

menjadi empat elemen pokok, yaitu sebagai berikut 

2.1.1. Mise-en-scene 

Segala hal yang terletak di depan kamera yang akan diambil 

gambarnya dalam sebuah produksi film. Terdiri dari empat aspek 

utama, yaitu setting (latar), kostum dan tat arias (make up), 

pencahayaan (lighting), para pemain dan pergerakannya (akting). 

2.1.2. Sinematografi 

Yaitu mencakup seluruh perlakuan sineas terhadap kamera dan 

stok filmnya. Unsur sinematogradi secara umum dapat dibagi 

menjadi tiga aspek, yakni kamera dan film, framing, serta durasi 

gambar.  

Kamera dan film mencakup teknik-teknik yang dapat dilakukan 

melalui kamera dan stok filmnya, seperti warna, penggunaan lensa, 

kecepatan gerak gambar dan sebagainya. Framing adalah hubungan 

kamera dengan objek yang diambil, seperti batasan wilayah gambar 

atau frame, jarak, ketinggian, pergerakan kamera dan seterusnya. 

Sementara durasi gambar mencakup lamanya sebuah objek diambil 

gambarnya oleh kamera. 

2.1.3. Editing 

Definisi editing pada tahap produksi adalah proses pemilihan 

serta penyambungan gambar yang telah diambil. Sementara definisi 

editing setelah filmnya jadi (pasca produksi) adalah teknik-teknik 

yang digunakan untuk menghubungkan tiap shoot-nya. 

2.1.4. Suara 

Seluruh suara yang keluar dari gambar, seperti dialog, musik, 

dan efek suara. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau 
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tema film. Setiap film pasti memilih unsur-unsur seperti tokoh, 

konflik, masalah, lokasi, waktu, serta lainnya. Seluruh elemen 

tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan dan saling 

berinteraksi serta berkesinambungan satu sama lain untuk membuat 

sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. Seluruh 

jalinan peristiwa tersebut terikat oleh sebuah aturan yakni, hukum 

kausalitas (logika sebab-akibat). Askpek kausalitas bersama unsur 

dan waktu adalah elemen-elemen pokok pembentuk naratif.  

Sebuah film yang memiliki cerita yang kuat bisa menjadi tidak 

berarti tanpa penyampaian sinematik yang memadai. Begitu pula film 

yang memiliki sinematik yang baik, belum tentu berhasil jika tidak 

memiliki penyampaian naratif yang memadai. Bahasa film adalah 

kombinasi bahasa suara dan bahasa gambar3.  

Sebagai media komunikasi, film memberikan pengaruh yang besar 

bagi penonton. Pengaruh yang diberikan tidak hanya pada saat menonton 

film saja, namun dapat mempengaruhi penontonnya meskipun film telah 

selesai ditonton. Penonton biasanya menirukan adegan atau gaya yang 

ditampilkan oleh para aktor dari film yang ditonton. Dengan demikian kita 

dapat merasakan bahwa film mempunyai kekuatan serta pengaruh yang 

sangat besar, sumbernya terletak pada perasaan emosi penontonnya 

(Effendy, 2003:208).  

2.2. Representasi  

Representasi berasal dari bahasa Inggris yaitu representation yang 

berarti perwakilan, gambaran atau penggambaran. Secara sederhana, 

representasi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang 

terdapat dalam kehidupan yang digambar melalui suatu media. Representasi 

 
3 Widharma, Wayan. 2017. 2 Unsur Pembentuk Film. Diakses dari http://csinema.com/2-unsur-

pembentuk-film/ tanggal 15 September 2019 pada pukul 19.23 WIB.  

http://csinema.com/2-unsur-pembentuk-film/
http://csinema.com/2-unsur-pembentuk-film/
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merupakan kegunaan dari tanda. Menurut John Fiske, representasi adalah 

sesuatu yang merujuk pada proses yang dengannya realitas disampaikan 

dalam komunikasi, va kata-kata, bunya, citra atau kombinasinya. Dalam hal 

ini, proses pertama memungkinkan untuk memaknai dunia dengan 

mengkonstruksi seperangkat rantai korespondenssi antara sesuatu dengan 

sistem peta konseptual dengan bahasa atau simbol yang berfungsi 

mempresentasikan konsep-konsep tentang sesuatu, relasi antara “sesuatu”, 

“peta konsep” dan “bahasa atau simbol” adalah jantung dari produksi makna 

lewat bahasa. Proses ini yang terjadi bersama-sama itulah yang disebut 

(Fiske, 2004:284). 

John Fiske merumuskan tiga proses yang terjadi dalam representasi 

(Wibowo, 2011:123) : 

• Pertama, tahap realitas dalam proses ini, peristiwa atau ide dikonstruksi 

sebagai realitas oleh media dalam bentuk bahasa gambar. Ini umumnya 

berhubungan dengan aspek seperti pakaian, lingkungan, ucapan ekspresi 

dan lain-lain. Di sini realitas selalu siap ditandakan. 

• Kedua, tahap representasi, dalam proses in realitas digambarkan dalam 

perangkat-perangkat teknis seperti bahasa tulis, gambar, grafik, animasi, 

dan lain-lain.  

• Ketiga, tahap ideologis, dalam proses ini peristiwa-peritiwa 

dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam konvensi yang diterima 

secara ideologis. Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan 

diorganisasikan ke dalam koherensi sosial atau kepercayaan dominan 

yang ada dalam masyarakat. 

Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-bah, selalu ada pemaknaan baru. 
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Representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah-ubah setiap kali 

terjadi proses negosiasi dalam ppemaknaan tersebut. jadi representasi 

bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi merupakan proses dinamis 

yang terus berkembang seiring dengan perkembangan kemampuan 

intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang  

juga terus bergerak dan berubah. Representasi merupakan suatu proses usaha 

konstruksi. Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan 

pemaknaan baru, juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran 

manusia, melalui represntasi makna diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi 

proses penandaan, praktik yang membuat suatu hal bermakna sesuatu. 

2.3. Maskulinitas 

Kata masculine sendiri dekat dengan kata mascle (otot) yang dapat 

segera diasosiasikan dengan kekuatan, keperkasaan, kepahlawanan, 

kekerasan dan pekerjaan militer. Maskulinitas adalah stereotype mengenai 

karakter seorang laki-laki. Maskulin dan feminis memiliki tataran yang sama 

yaitu menggambarkan kesetaraan derajat gender dalam berbagai aspek. Jika 

karakter berlebihan disebut laki-laki super maskulin, jika kurang maka 

disebut laki-laki kurang maskulin atau laki-laki feminin (Darwin, 1999:1). 

Stereotype maskulinitas mencakup beberapa aspek karakteristik 

individu, yaitu karakter atau kepribadian, perilaku peranan, okupasi, 

penampakan fisik maupun orientasi seksual. Seperti halnya stereotype 

mengenai karakter laki-laki yang terbuka, kasar, agresif dan rasional telah 

tertanam dalam masyarakat, hal tersebut terbentuk juga dan itu merupakan 

dampak dari budaya patriarki yang ada hingga saat ini (Darwin, 1999:3). 

Barker berpendapat bahwa laki-laki tidak dilahirkan begitu saja dengan 

sifat maskulinnya secara alami, tetapi maskulinitas dibentuk oleh 

kebudayaan. Hal yang menentukan sifat perempuan dan laki-laki adalah 
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kebudayaan. Sehingga sifat maskulinitas berbeda-beda pada setiap 

kebudayaan. Konsep maskulinitas dalam budaya timur seperti Indonesia juga 

dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Ketika seorang laki-laki lahir, maka 

dibebankan beragam norma, kewajiban dan setumpuk harapan keluarga 

kepadanya. Berbagai aturan dan atribut budaya telah diterima melalui 

beragam media yaitu ritual adat, teks agama, pola asuh, jenis permainan, 

tayangan televisi, buku bacaan, petuah, dan filosofi hidup (Kusumaningrum, 

2014:5). 

Maskulinitas adalah imaji kejantanan, ketangkasan, keperkasaan, 

keberanian untuk menantang bahaya, keuletan, keteguhan hati, hingga 

keringat yang menetes, otot laki-laki yang menyembul atau bagian tubuh 

tertentu dari kekuatan daya tarik laki-laki yang terlihat secara ekstrinsik. 

Maskulinitas sendiri selain merupakan konsep yang terbuka pada dasarnya 

bukan merupakan identitas yang tetap dan monolitis yang dipisahkan dari 

pengaruh ras, kelas, dan budaya melainkan sebuah jarak (range) identitas 

yang kondraktif. Connell (1995) berpendapat bahwa dalam masyarakat ada 

konsep maskulinitas secara dominan yang diesbut juga dengan maskulinitas 

hegemonik.  

Rutherford berpendapat bahwa laki-laki muncul dengan cara 

merepresentasikan adanya kemuakan terhadap aturan man sosial tradisional, 

sebuah keyakinan bahwa kebusukan sudah berlalu melanda dunia dan 

seorang laki-laki hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan 

baik dirinya maupun bangsanya. Bahkan keyakinan ini dimainkan dalam 

rangka bertahan hidup (survive), kekhawatiran obsesif akan kehancuran 

besar dan ikthiar penemuan diri seraya belajar membunuh dan bertahan 

hidup di keliaran alam (Rutherford, 2014). 
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Dalam kehidupan sosial, dengan tradisi maskulin yang semacam ini, 

laki-laki dianggap gagal jika dirinya tidak maskulin. Kebanyakan laki-laki 

ditekan untuk menjadi maskulin. Berpenampilan lemah, emosional, atau 

berlaku inefisien secara seksual merupakan suatu ancaman utama terhadap 

rasa percaya diri laki-laki.  

Seiring perkembangan jaman, konsep maskulinitas mengalami 

perkembangan pula. John Beynon (dalam Nasir, 2007:2) mengkaji tentang 

maskulinitias dalam bukunya Masculinities and Culture, menggambarkan 

sosok maskulin dalam setiap dekade dengan membagi bentuk maskulin 

dengan ide serta tren perkembangan jaman sebagai berikut:  

a. Maskulin sebelum tahun 1980-an  

Sosok maskulin yang muncul adalah pada figur laki-laki kelas pekerja 

dengan bentuk tubuh dan perilakunya sebagai dominator, terutama 

atas laki-laki. Citra laki-laki semacam ini memang kental dengan awal 

industrialisasi pada masa itu, laki-laki bekerja di pabrik sebagai buruh 

berlengan baja. Laki-laki terlihat sangan kebapakan, sebagai penguasa 

dalam keluarga dan merupakan sosok yang mampu memimpin 

perempuan serta pembuat keputusan utama. Konsep maskulinitas 

semacam ini dinamakan konsep maskulin yang tradisional dalam 

pandangan barat.  

Secara umum, maskulinitas tradisional menganggap tinggi nilai-nilai, 

antara lain kekuatan, kekuasaan, ketabahan, aksi, kendali, 

kemandirian, kepuasan diri, kesetiakawanan laki-laki dan kerja. 

Diantara yang dipandang rendah adalah hubungan interpersonal, 

kemampuan verbal, kehidupan domestik, kelembutan, komunikasi, 

perempuan dan anak-anak (Barker dalam Nasir, 2007:1). Lalu menurut 

dua ilmuan sosial Deborah David dan Robert Brannon (Nasir, 2007:2) 
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menyebutkan bahwa terdapat empat aturan yang memperkokoh sifat 

maskulinitas yaitu:  

1) No Sissy Stuff: sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau 

feminin dilarang, seorang laki-laki sejati harus menghindari 

perilaku atau karakteristik yang berasosiasi dengan perempuan. 

2) Be a Big Wheel: maskulinitas dapat diukur dari kesuksesan, 

kekuasaan, dan pengaguman dari orang lain. Seseorang harus 

mempunyai kekayaan, ketenaran, dan status yang sangat lelaki.  

3) Be a Sturdy Oak: kelaki-lakian membutuhkan rasionalitas, 

kekuatan dan kemandirian. Seorang laki-laki harus tetap bertindak 

kalem dalam berbagai situasi, tidak menunjukkan emosi, dan tidak 

menunjukkan kelemahannya. 

4) Give em Hell: laki-laki harus mempunyai aura keberanian dan 

agresi, serta harus mampu mengambil risiko walaupun alasan dan 

rasa takut menginginkan sebaliknya. 

b. Maskulin tahun 1980-an 

Sosok maskulin kemudian berkembang dengan cara yang berbeda. 

Maskulin bukanlah laki-laki yang berbau woodspice lagi, melainkan 

maskulin adalah sosok laki-laki sebagai new man. Beynon dalam Nasir 

(2007:3) menunjukkan dua buah konsep maskulinitas pada dekade 80-

an yaitu dengan anggapan-anggapan bahwa new man as nurturer dan 

new man as narcissist.  

New man as nurturer merupakan gelombang awal reaksi laki-laki 

terhadap maskulinitas. Laki-laki pun menjalani sifat alamiahnya 

seperti laki-laki sebagai makhluk yang memiliki rasa perhatian. Laki-
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laki mempunyai kelembutan sebagai seorang bapak, misalnya, untuk 

mengurus anak. Keinginan laki-laki untuk menyokong gerakan laki-

laki juga melibatkan peran penuh laki-laki dalam arena domestik. 

Kelompok ini biasanya berasal dari kelas menengah, berpendidikan 

baik, dan intelek. Anggapan kedua adalah bahwa new man as 

narcissist, hal ini berkaitan dengan komersialisme terhadap 

maskulinitas dan konsumerisme semenjak akhir Perang Dunia II.  

New man as narcissist adalah anak-anak dari generasi zaman hippies 

(tahun 60-an) yang tertarik pada pakaian dan musik pop. Banyak 

produk-produk komersil untuk laki-laki yang bermunculan, bahkan 

laki-laki sebagai objek seksual menjadi bisnis yang amat luar biasa. Di 

sini, laki-laki menunjukkan maskulinitasnya dengan gaya hidup 

hippies yang flamboyan dan perlente. Laki-laki semakin suka 

memanjakan dirinya dengan produk-produk komersial yang 

membuatnya tampak sukses. Properti, mobil, pakaian atau artefak 

personal merupakan wujud dominan dalam gaya hidup ini. kaum 

maskulin hippies ini dapat dilihat dari penampilannya berpakaian, juga 

Porsche mereka. Kaum hippies menganggap laki-laki pekerja industri 

yang loyal dan berdedikasi sebagai sosok yang ketinggalan zaman 

dalam pengoperasian modal (Beynon dalam Nasir 2007). 

c. Maskulin tahun 1990-an  

Pada era tahun 1990-an muncul kembali sosok laki-laki yang bersifat 

tidak peduli lagi terhadap hal-hal remeh-temeh seperti kaum maskulin 

di tahun 80-an, disini ditekankan kepada sifat kelaki-lakian yang lebih 

macho, kekerasan, dan hooliganisme. Laki-laki kemudian menyatakan 

dirinya dalam label konsumerisme yang lebih macho, seperti 

membangun kehidupannya di sekitar football atau sepak bola dan 
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dunia minum-minum, dan seks (Beynon dalam Nasir (2007:4). Pada 

babak ini, kaum laki-laki mementingkan leisuretime sebagai waktu 

untuk bersenang-senang dan menikmati hidup bebas seperti apa 

adanya. Laki-laki bersama teman-temannya, bersenang-senang, 

menyumpah, menonton sepak bola, minum bir, dan membuat lelucon-

lelucon yang dianggap merendahkan laki-laki. Hubungan-hubungan 

laki-laki dengan laki-laki pun terbatas dalam hubungan yang bersifat 

kesenangan semata. Kebebasannya menjauhkan dari hubungan yang 

bersifat domestik yang membutuhkan loyalitas dan dedikasi. 

d. Maskulinitas tahun 2000-an 

Di luar perkembangan maskulin yang dikemukakan oleh John Beynon, 

patut juga dicermati maskulin pada tahun 2000-an karena mengingat 

tahun 2000-an sudah nyaris mendekati satu dekade. Yang terjadi 

dengan laki-laki sekarang ini adalah munculnya sesuatu yang khas dan 

semakin lama gejala kelelakian semakin penuh dengan terminologi-

terminologi baru. Homoseksual yang sudah ada dan berkembang 

semenjak dekade 80-an, bahkan sekarang, terminologi laki-laki sudah 

mengenal istilah metroseksual (Beynon dalam Nasir 2007:5).  

Laki-laki metroseksual adalah laki-laki yang berasal dari kalangan 

menengah atas, mereka berdandan, dan juga tergabung dalam 

komunitas yang terpandang dalam masyarakat. Laki-laki metroseksual 

semacam socialite. Mereka umumnya memiliki pandangan yang luas, 

atau mereka yang disebut dengan laki-laki yang berbudaya. Laki-laki 

metroseksual mengagungkan fesyen, mirip dengan tipe maskulin 80-an 

(Beynon, 2002). 
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 Dari empat kelompok tersebut, ditariklah sifat-sifat maskulinitas 

menurut Beynon, seperti berikut:  

a. No Sissy Stuff  (Tidak kewanita-wanitaan) 

b. Be a Big Wheel (Berpengaruh penting) 

c. Be a Sturdy Oak (Kuat) 

d. Give em Hell (Berani) 

e. New Man as Nurturer (Kebapakan) 

f. New Man as Narcissist (Narsistik) 

g. Sifat kelaki-lakian yang macho, kekerasan dan hooliganism (Sangar) 

h. Laki-laki metroseksual mengagungkan fesyen (Demartoto, 2010). 

 

2.4. Semiotika  

Semiotika merupakan suatu kajian ilmu yang mengkaji tentang tanda. 

(Sobur, 2003). Secara etimologis semiotik berasal dari kata simeon dalam 

bahasa Yunani yang berarti “tanda”. Secara terminologis, semiotik dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa seluruh budaya sebagai tanda. Van Zoest dalam Sobur 

mengartikan semiotik sebagai “ilmu tanda (sign) dan segala yang 

berhubungan denganya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, 

pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mepergunakannya” 

(Sobur, 2001:96).  

Menurut Sobur tanda-tanda dalam semiotika yaitu, perangkat yang kita 

pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah 

manusia dan bersama-sama manusia (Sobur, 2003:15). Menurut Zoest tanda 

merupakan sesuatu yang bagi seseorang memiliki arti sesuatu yang lain. 

Segala sesuatu yang dapat diamati atau juga dibuat teramati dapat disebut 

tanda. Tanda tidak terbatas pada benda. Adanya sebuah kejadian atau 
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peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan di dalam suatu 

hal, suatu kebiasaan, semua dapat disebut tanda (Pilliang, 1999:12). Dapat 

disimpulkan bahwa tanda merupakan suatu bagian ilmu semiotika yang 

menandai sesuatu hal atau juga keadaan untuk menerangkan atau 

memberitahukan objek pada subjek. Dalam hal ini, tanda itu selalu 

menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misalnya, kejadian, tulisan, 

bahasa, benda, tindakan, peristiwa dan bentuk tanda lainnya.  

Pola pikir Fiske adalah tidak setuju dengan teori bahwa khalayak 

massa mengkonsumsi produk yang ditawarkan kepada mereka tanpa 

berpikir. Jadi Fiske menolak gagasan bahwa penonton  yang mengasumsikan 

massa yang tidak kritis dan menyarankan audiensi dengan berbagai latar 

belajang dan identitas sosial untuk menerima teks-teks yang berbeda (Vera, 

2014:34).  

Fiske mengemukakan kode-kode televisi (television codes) yang 

merupakan kode-kode yang muncul atau yang digunakan dalam acara 

televisi saling berhubungan sehingga membentuk sebuah makna. Menurut 

teori ini, 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 dipersepsikan 

secara berbeda oleh orang yang berbeda juga.  

Dalam kode-kode televisi yang diungkapkan dalam teori Fiske 

menyatakan bahwa peristiwa yang ditayangkan dalam dunia televisi telah di-

en-kode oleh kode-kode sosial yang terbagi dalam tiga level, yaitu : 

2.4.1. Level Realitas 

Kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah appearance 

(penampilan), dress (kostum), make-up (riasan), environment 
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(lingkungan), behavior (perilaku), speech (cara berbicara), gesture 

(gerakan) dan expression (ekspresi). 

2.4.2. Level Representasi (Representation) 

Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah kode teknis, yang 

melingkupi camera (kamera), lighting (pencahayaan), editing 

(perevisian), music (musik) dan sound (suara). Juga kode representasi 

konvensional yang terdiri dari narrative (naratif), conflict (konflik), 

character (karakter), action (aksi), dialogue (percakapan), setting 

(layar) dan casting (pemilihan pemain).  

2.4.3. Level Ideologi (Ideology) 

Kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah individualism 

(individualism), feminism (feminism), race (ras), class (kelas), 

materialism (materialism), capitalism (kapitalisme) dan lain-lain.  

2.5. Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu sebagai inspirasi 

peneliti dalam melakukan penelitian ini: 

- Felix Kencana (2017) Universitas Pembangunan Jaya, Judul 

penelitian Maskulinitas dalam Film The Godfather (Analisis 

Semiotika Komunikasi Charles Sanders Peirce. Metode penelitian 

kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dari penelitian 

ini adalah terdapat banyak adegan-adegan yang mengandung 

maskulinitas di dalamnya dan konsep maskulinitas dalam film The 

Godfather digambarkan melalui badan macho, ke-bapakan, suka 

berkelahi dengan tangan kosong, melakukan kekerasan terhadap 

kaum yang lemah (seperti perempuan), bermuka dingin, berkata 

kasar, tidak mau mendengar perkataan orang lain, bersikap garang, 
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penyayang keluarga, dan melotot ketika menghabisi lawan. Dari 

segi teknik kamera, pengambilan gambar sering difokuskan kepada 

laki-laki. 

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti terdahalu 

yaitu pada konsep teori semiotika yang digunakan. Peneliti 

terdahulu menggunakan konsep teori semiotika oleh Charles 

Sanders Peirce sedangkan peneliti menggunakan teori semiotika 

oleh John Fiske. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu ialah metode analisis data oleh Peirce sedangan yang 

digunakan peneliti ialah metode analisis data oleh Fiske. Unit 

analisis dari peneliti terdahulu yaitu keseluruhan film The 

Godfather, unit analisis peneliti yaitu dialog, kostum, bahasa tubuh, 

posisi kamera, dan setting yang memunculkan tokoh utama. 

- Anniesa Fitriana (2014) Universitas Indonesia, Judul Penelitian 

Representasi Maskulinitas dalam Film Legend No. 17 Karya 

Nikolai Lebedev: Sebuah Kajian Semiotika. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan pendekatan 

ekstrinsik. Hasil penelitian, film Legen No. 17 karya Nikolai 

Lebedev, telah memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk 

maskulinitas, sesuai dengan konsep stereotipe maskulinitas yang 

berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah sebagai berikut. Peneliti terdahulu 

menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, sedangkan 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Pendekatan penelitian peneliti terdahulu yaitu pendekatan 

ekstrinsik, pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah 
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pendekatan kualitatif. Konsep teori semiotika yang digunakan oleh 

peneliti terdahulu ialah konsep teori semiotika Peirce dan Barthes, 

konsep teori semiotika yang digunakan peneliti yaitu konsep teori 

oleh Fiske.  

- Eunike Stephanie Purba (2016) Universitas Sumatera Utara. Judul 

Penelitian Representasi Maskulinitas Dalam Film (Analisis 

Semiotika John Fiske Mengenai Maskulinitas dalam Film 

“Miracle In Cell No.7”). Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil 

penelitian, secara keseluruhan, film “Miracle In Cell No.7” ingin 

menyampaikan bahwa maskulinitas terjadi dalam kehidupan laki-

laki yang memiliki keterbelakangan mental. Maskulinitas 

direpresentasikan melalui kode kostum, ekspresi dan cara 

berbicara. Dan juga konsep maskulinitas dalam film ini juga 

terlihat pada pemeran Lee Yong-Gu yang adalah maskulinitas 

1980-an dimana Lee Yong-Gu memiliki sifat alamiahnya laki-laki 

yang mempunyai rasa perhatian.  

Adapun perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu yaitu, unit 

analisa penelitian terdahulu adalah paradigm dan sintagma dari 

level realitas, representasi dan ideologi. Sedangkan unit analisis 

peneliti yaitu dialog, kostum, bahasa tubuh, posisi kamera, dan 

setting yang memunculkan tokoh utama. 
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2.6. Kerangka Pikir 

Melalui kerangka fikir dibawah ini penulis ingin meneliti mengenai 

bagaimana representasi maskulinitas dalam film “Terlalu Tampan” yang 

akan dianalisis dengan teori semiotika John Fiske. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Film Terlalu Tampan dianalisis menggunakan representasi maskulinitas 

dengan sifat-sifat maskulinitas yang dikemukakan oleh Deborah David 

dan Robert Brannon dan Beynon (Nasir 2007) yaitu No Sissy Stuff  

Film Terlalu Tampan 

Representasi Maskulinitas 

Dengan sifat-sifat maskulinitas oleh: 

John Beynon, Deborah David dan Robert 

Brannon 

 

Semiotika John Fiske dengan 

menggunakan kode-kode 

televisi Fiske  

Level Realitas 

Level Ideologi 

Representasi maskulinitas dalam film  

”Terlalu Tampan” 

Level Representasi 
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(Tidak kewanita-wanitaan), Be a Big Wheel (Berpengaruh penting), Be a 

Sturdy Oak (Kuat), Give em Hell (Berani), New Man as Nurturer 

(Kebapakan), New Man as Narcissist (Narsistik), Sifat kelaki-lakian 

yang macho, kekerasan dan hooliganism (Sangar), Laki-laki 

metroseksual mengagungkan fesyen kemudian dianalisis menggunakan 

teori semiotika John Fiske dengan kode televisinya yang terdiri dari level 

realitas, level representasi, dan level ideologi.  
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