
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

Esensi manusia adalah makhluk sosial, dimana di dalam hidupnya selalu bergantung dengan 

manusia lain untuk berinteraksi. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan 

orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi.1 

Masyarakat dipandang sebagai suatu organisme hidup di dalam konsep ideologis dalam ilmu 

sosiologi.2 Di dalam bidang studi komunikasi, John Fiske memandang komunikasi sebagai 

interaksi sosial melalui pesan dengan membaginya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama 

cenderung melihat komunikasi sebagai transmisi pesan, yang artinya Fiske melihat bagaimana 

pengirim dan penerima mengontruksi pesan dan menerjemahkannya sebagai proses seseorang 

mempengaruhi perilaku atau cara berpikir orang lain. Kelompok ini juga disebut kelompok 

“proses” oleh Fiske yang cenderung mengaitkan diri dengan ilmu-ilmu sosial atau tindakan 

komunikasi. 

Kelompok yang kedua memandang komunikasi sebagai produksii dan pertukaran makna, yang 

artinya kelompok ini fokus pada pesan atau teks dalam memproduksi makna.3 Kelompok ini 

menggunakan istilah pemaknaani dan tidak menganggapi kesalahpahaman sebagai bukti penting 

dari kegagalan komunikasi. Kelompok ini juga disebut kelompok semiotik yang cenderung 

mengaitkan dirinya dengan linguistik dan kesenian. 

Menurut Moore (2005: 99), komunikasi berlangsung bukan hanya melalui verbal melainkan 

juga melalui tindakan, isyarat, ekspresi wajah, dan gambar atau lambang yang menjadi makna. 

Moore juga menyapaikan bahwa komunikasi visual ialah salah satu cara berkomunikasi yang 

paling efektif dalam menyampaikan makna dibanding komunikasi secara verbal. 

                                                             
1 . Puspitasari, Ratna. 2017. Manusia Sebagai Makhluk Sosial. Modul. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati 
https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_6CD0500350.pdf 
2 Yuruf, Erar Adie. “Karakteristik Makhluk Sosial”. Binus University, 17 Desember 2020 
https://binus.ac.id/character-building/2020/12/karakteristik-makhluk-sosial/ 
3 Fiske, John. 2007. Cultural and Communication Studies. Yogyakarta: Jalasutra. hal 8 

https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_6CD0500350.pdf
https://binus.ac.id/character-building/2020/12/karakteristik-makhluk-sosial/


 

Komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis apabila dilihat dari tatanan 

komunikasi, diantaranya komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi 

kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik,- dan komunikasi massa. Komunikasi massa 

adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada orang dengan jumlah besar.4 

Penyebaran informasi atau pesan tersebut menggunakan berbagai media massa yang mampu 

mencangkup khalayak ramai, baik media cetak maupun elektronik. Contoh media cetak yaitu surat 

kabar, majalah, buku, poster, dan lainnya. Sedangkan untuk media elektronik dapat berupa televisi, 

radio, dan film. 

2.2 Film Sebagai Komunikasi Massa 

2.2.1 Definisi Film 

Film merupakan salah satu contoh komunikasi massa. Dikatakan demikian karena 

penyampaian pesan dari komunikator menggunakan media kepada komunikan yang 

diserbarkan secara massal. Film juga memiliki kata lain yakni sinema atau cinematography 

yang berasal dari Bahasa Yunani, kinema yang berarti gerak dan graphein yang berarti rekam. 

Jadi dapat diartikan bahwa sinematografi adalah sebuah seni yang berasal dari kumpulan 

gambar bergerak yang direkam dan mampu menyampaikan isi pesan cerita. 

Menurut Undang-Undang no. 8 tahun 1992, film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, dan/atau bahan hasil penemian 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 

elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau 

ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.5  

Film memiliki banyak genre atau kategori aliran, antara lain action, documenter, roman, 

komedi, science fiction (Sci-Fi), horor, thriller, dan masih banyak lainnya. Sementara apabila 

berdasarkan durasinya, film dibedakan menjadi dua yakni film panjang (Feature-Length 

Films) dan film pendek (Short Films). Film panjang pada umumnya berduasi lebih dari 60 

                                                             
4 Elvinaro Ardianto. Lukiati Komala. Siti Karlinah. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Simbiosa Rekatama Media. 
Bandung. 2012. Hal.3 
5 Renander, Ocky. 2017. Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Representasi Ketidakadilan Vindikatif dalam 
Film A Violent Prosecutor. E-proceeding of Management,4, 2355-9357. 



 

menit sementara film pendek kurang dari 60 menit. Menurut keterangan dari ajang 

penghargaan Oscar, film pendek yakni sekumpulan gambar bergerak yang berdurasi 40 menit 

atau kurang, termasuk credit film tersebut.6 

Sebuah film terbentuk dari sekian banyak shot, scene, dan sequence. Di tiap shot 

dibutuhkan penempatan kamera yang baik bagi penonton agar lebih nyaman dalam mendalami 

sebuah cerita. Struktur film diantaranya : 

• Shot (pengambilan) : proses perekaman dimulai dari kamera diaktifkan hingga 

kamera berhenti yang bisa juga disebut dengan take. 

• Scene (adegan) : satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang menampilkan 

satu aksi berkesinambungan yang terikat olehi ruang, waktu, cerita, tema, dan 

karakter. Beberapa shot membentuk satu scene. 

• Sequence (sekuen) : adegan besar yang menampilkan satu rangkaian peristiwa utuhi 

cerita. Beberapa scene membentuk sequence. 

Film juga terbagi menjadi dua jenis yaitu film fiksi dan non-fiksi. Film fiksi adalah film 

yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh para aktor. Film fiksi 

juga dapat menceritakan imajinasi dan fantasi tentang hal-hal yang tidak benar-benar terpikir 

karena dirasa tidak nyata. Sedangkan film non-fiksi adalah film yang berasal dari kisah nyata. 

Film non-fiksi masih terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu film dokumenter dan film faktual. 

Film pendek “Turut Berdukacita” termasuk ke dalam film fiksi karenai diproduksi 

berdasarkani cerita yang dikarang olehi Winner Wijaya yang mengambil fenomena sekitar lalu 

diangkat menjadi sebuah film. 

2.2.2 Fungsi Film 

Menurut Ron Mottram (dalam Ibrahim, 2007:171) adai tiga fungsi film yaitu film artistik, 

industrial, dan komunikatif. Fungsi artistik diartikan bahwa film mempunyai struktur narasi 

yang terdiri dari rangkaian peristiwa, fungsi industrial mengartikan film merupakan bagian 

dari produksi ekonomi masyarakat dan fungsi komunikatif artinya film merupakan alat 

penyampaian atau pengiriman pesan. 

                                                             
6 Disadur dari peraturan kemenangan kategori film pendek dalam ajang penghargaan Oscar 
https://www.oscars.org/sites/oscars/files/91aa_short_films.pdf pada Sabtu 19 Juni 2021 pukul 15.21 WIB 
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Film pendek “Turut Berdukacita” mempunyai fungsi sebagai hiburan dan mendidik. 

Sebagai pendidik dalam hal bermoral di kehidupan bermasyarakat. Sebagai hiburan karena 

film tersebut dikemas dengan alur yang menarik tentang fenomena sosial yang terjadi di 

masyarakat. 

2.3 Pesan Moral 

2.3.1 Definisi Pesan Moral 

Dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Hafied, 2004: 14) mendefinisikan pesan sebagai 

serangkaian isyarat atau simbol yang diciptakan oleh seseorang untuk maksud tertentu dengani 

harapan penyampaian tersebut dapat menimbulkan sesuatu. Muhamad Mufid (2005: 4) 

menjelaskan bahwa sebagian dari tanda dapat bersifat universal, yakni yang dipahami oleh 

sebagian besar manusia di seluruh dunia. Sementara di dalam KBBI, pesan adalah perintah, 

nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Dalam menciptakan 

komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan, maka pesan harus disampaikan 

secara jelas. Pesan dapat dimengerti dalam tiga unsur yaitu kode pesan, isi pesan, dan wujud 

pesan.  

Di dalam KBBI, moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan sebagainya. Secara 

etimologi, kata ‘moral’ berasali dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti tata cara dalam 

kehidupan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dewey mendefinisikan moral (dalam Budiningsih, 

2004: 24) sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Baron menyatakan 

bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungani dengan tindakan yang membicarakan benar 

atau salah. Menurut Suseno (1987: 19), moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia 

sebaga manusia sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi 

kebaikannya sebagai manusia. Suseno menambahkan, sikap moral disebut moralitas yang 

berarti sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi jika 

seseorang mengambil sikapi yang baiki sebab ia sadari akan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, bukan karena mencari keuntungan.  

Kemudian Burhan Nugiyantoro menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Teori 

Pengkajian Fiksi, secara garis besar nilai-nilai moral dapat dibedakan berdasarkan tiga hal 



 

yaitu morali dalam hubungani manusiai dengani diri sendiri, morali dalam hubungani manusiai 

laini dengani lingkupi sosiali dan lingkungan alam, dan moral dalam hubungan manusia dan 

Tuhan.7  

Melalui pengertiani pesan dan pengertian moral yang telah dijelaskan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pesan moral adalah suatu informas berupa nilai dan norma yang 

disampaikan oleh komunikator  kepada komunikan dengani tujuan untuk mengatur kehidupan 

sosial di masyarakat. 

2.3.2 Simpati 

Simpati merupakan salah satu bentuk emosi yang tumbuh dalam diri manusia untuk 

memahami perasaan dan pikiran orang lain. Simpati juga dapat diartikan sebagai wujud rasa 

peduli, sehingga orang yang bersimpati akan menunjukkan perhatiannya kepada orang lain.  

Menurut Eisenberg (2000) melalui GramediaBlog, simpati ialah serangkaian proses interaksi 

sosial yang timbul dari adanya kejadian tertentu sehingga memunculkan respons terhadap 

perasaan yang dirasakan oleh individu lain yang sedang menderita serta memerlukan bantuan. 

Simpati memiliki kedekatan makna dengan empati. Pengertian simpati menurut KBBI 

yakni keikutsertaan seseorang dalam merasakan perasaan (senang, susah, dan sebagainya) 

orang lain. Simpati juga merupakan suatu kecenderungan untuk ikut merasakan segala sesuatu 

yang sedang dirasakan orang lain. Simpati dapat timbuli karena persamaan cita-cita, 

penderitaan yang sama atau karena berasal dari daerah yang sama. 

Secara konsep, simpati berhubungan erat dengan empati dan kasih sayang. Dalam kamus 

oxford, perbedaan utama simpati dan empati terletak pada tingkat evaluasi, simpati 

memperluas rasa emosional yang dirasakan dengan rasa kasihan dan kesedihan atas 

kemalangan orang lain, sementara empati mampu untuk memahami dan berbagi perasaan 

orang lain. Rasa simpati yang muncul dapat disebabkan oleh pengalaman, tingkat kemalangan 

dan tingkat kedekatan, baik dalam kedekatan spasial (secara geografis) maupun kedekatan 

sosial (kesamaan ras, agama, suku, latar belakang, dll). 

  

                                                             
7 Nu/rgiyantoro, Burhan. 2017. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 



 

Pendapat lebih lanjut mengenai perbedaan empati engan simpati dikemukakan oleh Taufik 

(2010) sebagai berikut: 

Simpati Empati 

• Proses yang terjadi kurang mendalam • Proses yang terjadi lebih mendalam 

• Didasarkan faktor kesamaan • Didasarkan pada penerimaan dan 

perbedaan individual 

• Merupakan respons atas need for 

closeness and support 

• Merupakan upaya pemahaman 

terhadap kondisi orang lain 

• Lebih spontan dalam bentuk reaksi 

emosional 

• Berbasis pada faktor kognitif dan 

afektif 

 

Dari keterangan di atas, simpati dan empati merupakan suatu bentuk perhatian kepada 

orang lain namun memiliki makna yang berbeda. Simpati dapat merasakan penderitaan orang 

lain, sedangkan empati bisa mengalami dan melakukan tindakan. Dengan demikian dari uraian 

di atas dapat disimpulkan bahwa pesan moral simpati adalah suatu informasi yang disampaikan 

oleh komunikator kepada komunikan yang melibatkan perasaan untuk memahami sesama 

dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sosial di masyarakat. 

2.4 Semiotika Roland Barthes 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda yang mempelajari fenomena sosial-budaya, 

termasuk sastra sebagai sistem tanda (Preminger, 1974:980). Semiotika berasal dari bahasa Yunani 

yakni semeion yang berarti tanda. Menurut Zoest, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat 

teramati dan tidak terbatasi pada benda dapat disebut sebagai tanda (Zoest, 1993:18). Bidang 

keilmuan ini lahir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, namun baru berkembang pada 

pertengahan abad 20. Tanda mempunyai dua aspek yaitu penanda (significant) dan petanda 

(signified). Penanda adalah bentuk formal tanda itu dalam bahasa berupa satuan bunyi, sedangkan 

petanda adalah apa yang ditandai oleh penanda. Berdasarkani hubungan antara penanda dan 

petanda, ada tigai jenisi tandai yakni ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang 

menunjukkan adanya hubungan alamiah. Indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan 



 

kausalitas, dan simbol adalah tanda yang menunjukkan arbitrer (semau-maunya) berdasarkan 

konvensi.8 

Dari pandangan Berger, bidang keilmuan semiotika memiliki dua tokoh yaitu Ferdinand de 

Saussure dan Charles Sander Pierce. Ferdinand de Saussure mendefinisikan semiotika didasarkan 

dengan anggapan bahwai perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna dar berbagai 

sistem pembedaan dan konvensi tanda. Sedangkan Charles Sander Pierce mendefinisikan 

semiotika sebagai penalaran logika manusia melalui tanda.9 

Dikutip oleh Pradopo (1991:54), menurut Saussure tanda adalah kesatuan dua bidang yang 

tidak bisa dipisahkan dimana di dalamnya terdapat sistem. Hal ini berarti sebuah tanda baik verbal 

maupun non verbal mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indera kita yakni signifier dan 

signified. Signifier adalah penanda yang terletak pada tingkatan ungkapan (level of expression) 

yang memiliki wujud seperti bunyi, huruf, kata, gambar, dan lainnya). Sedangkan signified adalah 

penanda yang terletak pada tingkatani isi atau gagasan (level of content) apabila hubungan antara 

tanda dan yang diacu terjadi, maka akan timbul pengertian di dalam benak orang yang melihat atau 

mendengar (Eco, 1979:59). 

Menurut Pierce, tanda adalah sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dalam batas-batas 

tertentu. Tanda akan berfungsi bila diinterpresentasikan dalam benak penerima tanda melalui 

pemahaman makna yang muncul dalam diri penerima tanda yang diperoleh dari pengetahuan 

tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat (ground). Hubungan ketiga unsur ini dikemukakan 

oleh Pierce dengan nama segitiga semiotik. 

Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh Roland Barthes. Roland Barthes mengembangkan 

gagasan Ferdinand de Saussure yang menyatakan bahwa tanda terdiri dari dua wajah yang tidak 

dapat dipisahkan. Barthes menggunakan teori significant-signified yang dikembangkan menjadi 

teori tentang metabahasa dan konotasi. Menurut Barthes, significant dan signified memerlukan 

relasi untuk membentuk tanda. Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda menjadi semakin 

berkembang dan membentuk tandai baru, sehingga ada lebih dar satu penanda dengan signified 

yang sama. Gejala ini disebut metabahasa atau kesinoniman (Hoed, 2014:57) 

                                                             
8 Pradopo, Rachmat Djoko. 1999. Humaniora Vol.10, No.1. 2302-9269 
9 Tinarbuko, Sumbo. 2009. Semiotika Komunikasi Visual. Yogyakarta: Jalasutra. 



 

Menurut Barthes dalam Sobur (2013:15), semiotika adalah metode ilmiah atau analitis untuk 

mempelajari tanda-tanda. Semiotika, atau semiologi dalam istilah Barthes hakikatnya adalah studi 

tentang bagaimana manusia menafsirkan sesuatu. Menafsirkan artinya objek tidak hanya 

membawa informasi, namun juga mempresentasikan sistem simbolik yang terstruktur. (Barthes 

dalam Sobur, 2013:15)  

Roland Barthes meneruskan pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada cara kompleks 

pembentukan kalimat serta cara bentuk-bentuk kalimat dalam menentukan makna, namun kurang 

tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda 

pada orang yang berbedaa situasinya. Kemudian Barthes mengembangkan teori ini dan membagi 

semiotika ke dalam 2 tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah 

tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda dengan sebagai mana 

mestinya, lalu menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Konotasi adalah tingkat 

pertandaan yang menjabarkan hubungan antara penanda dan petanda yang di dalamnya terdapat 

makna yang bersifat ambigu, tidak langsung dan tidak pasti.  

Barthes menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman pribadi dan budaya 

penggunanya, pandangan ini dikenal dengan “order of signification” yang mencakup denotasi dan 

konotasi. Disinilah perbedaan teori yang diusung Saussure dan Barthes. Barthes juga melihat aspek 

lain yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat. Menurut Barthes, mitos berada pada tingkat 

kedua penandaan, setelah terbentuk sign-signifier-signified akan menjadi penanda baru lalu 

memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Ketika sebuah tanda berkonotasi berkembang 

menjadi denotasi, maka denotasi tersebut menjadi mitos. Dalam ilmu semiotika yang 

dipublikasikan oleh Barthes, denotasi merupakan signifikasi tingkat pertama dan konotasi adalah 

tingkat kedua. 

Agar lebih mudah dipahami, Barthes membuat peta tentang bagaimana tanda bekerja: 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotatif Sign (Tandai Denotatif) 

4. Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

5. Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 



 

 

 

 

 

 

Berdasarkan peta Barthes di atas, tanda denotatif terdiri dari penanda dan petanda, namun di 

sisi lain tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif. Dalam konsep Barthes, tanda konotatif 

memiliki makna tambahan sekaligus mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya. 

Barthes mendefinisikan mitos dengan mengacu pada teori sistem tanda tingkat dua. Mitos 

berada pada tingkatan kedua tanda atau pada level konotasi. Barthes membuat perbedaan antara 

denotasi dan konotasi. Dalam kerangka Barthes, konotasi dimaknai dengan operasi ideologi yang 

disebut sebagai mitos dan berfungsi untuk mengungkapkani dan membenarkan nilai-nilai dominan 

yang berlaku pada situasi tertentu. Dalam mitos jugai terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, 

dan tanda. Namun sebagai sistem yang khas, mitos dibentuk oleh suatu rantai pemaknaan yang 

telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, mitos adalah sistem makna taingkat kedua. 

Pada signifikasi tahap kedua, tanda bekerja melalui mitos. Menurut Barthes, mitos merupakan 

cara berpikir dari suatu budaya untuk memahami sesuatu. Mitos dari Roland Barthes berbeda 

dengan mitos dalam arti umum, mitos dari Roland Barthes memaparkan sebuah fakta. 

2.5 Semiotika dalam Film 

Tanda dalam film berasal dari gambar dan suara yang dapat menggambarkan sesuatu. Sistem 

semiotika yang terpenting dalam film adalah penggunaan tanda-tanda ikonis yakni tanda yang 

menggambarkan sesuatu. Selain itu musik juga termasuk ke dalam tanda ikonis karena mampu 

membangun suasana ketika menonton. 

Dalam penyampaian pesan, film memiliki tata bahasa sendiri yang seperti cut, close up, two 

shot, long shot, fade, dissolve, slow motion, speed up, dan special effect. Film terdiri dari lambing 

verbal, ikon maupun gambar yang patut dikaji dengan bidang keilmuan semiotika. 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 



 

Dari berbagai tanda dalam film, ada istilah mise en scene yang dikaitkan dengan posisi dan 

blocking yang diatur untuk membuat adegan. Mise en scene adalah penempatan sesuatu di dalam 

layar seperti tindakan yang dilakukan oleh aktor berdasarkan naskah. Mise en scene juga 

mencakup elemen audio, seperti suara latar belakang pemain lagu, sound effect, atau natural sound 

(suara-suara yang terdengar di setiap scene bersamaan dengan visualisasi film). Adapun jenis 

audio lainnya ialah perkataan, komentar, dialog, dan monolog pemain film. 

Elemen lain dalam mise en scene adalah desain produksi yang meliputi lokasi syuting, properti, 

dan peralatan yang mendukung pelaksanaan produksi termasuk wardrobe. Beberapa aspek 

pengambilan gambar berikut ini jika dikaitkan dengan semiotika juga akan memiliki makna yang 

berbeda, diantaranya : 

Tabel. Rumus Konsep Pemaknaan Berger 

Penanda 

(Pengambilan gambar)  

Definisi Petanda 

(Makna)  

Close up Pengambilan gambar dimana 

kamera berada lebih dekat ke 

subjek sehingga gambar 

subjek memenuhi ruang frame.  

Keintiman, menunjukkan 

emosi dan reaksi dari objek 

utama. 

Big Close up Pengambilan gambar yang 

menunjukkan daerah kepala 

seseorang, sehingga 

memperlihatkan sifat yang 

tercermin di wajah seseorang. 

Emosi dan dramatis   

Medium Shot Menampilkan ujung kepala 

sampai pinggang (setengah  

badan)   

Hubungan personal, 

menunjukkan ekspresi dan 

emosi objek 

Medium Close up Menampilkan ujung kepala 

sampai dada.   

Mempertegas profil 

seseorang.   



 

Knee Shot Menampilkan objek kira-kira 

¾ ukuran tubuh.   

Memperkaya keindahan 

gambar, terutama saat transisi 

sehingga penonton lebih 

mengetahui informasi dari 

adegan selanjutnya   

 

Penanda (Anglei Kamera) Definisi Petanda 

High Angle Merekam gambar dari sudut 

atas objek sehingga objek 

terlihat terekspos dari bagian 

atas. 

Tertekan, pendek, kecil, 

rendahu, hina, perasaan, 

kesepian. 

Eye Level Pengambilan gambar dimana 

memposisikan kamera sejajar 

dengani mata objek yang 

diambil. 

Kewajaran, kesetaraan atau 

sederajat. 

Low Angle Pengambilani gambari dari 

sudut bawah sebuahi objek. 

Tampaki berwibawa, 

keagungan, kekuasaan, kuat, 

dan dominan. 

 

Penanda (Pergerakan 

Kamera) 

Definisi Petanda 

Panning Kamera bergerak 

menyamping secara 

horizontal. 

Rasa ingin tahu keadaan 

sekitar. 

Tilt Down Kamera mengarah ke bawah. Kekuasaan, kewenangan. 

Tilt Up Kamera mengarahi ke atas. Kelemahan, pengecilan. 

 



 

Beberapa hal di atas merupakan tata bahasa dalam film, selaini itui tekniki pencahayaan, 

penggunaani warna, efek suara, dan musik merupakan faktor yang membantu kita untuk 

menyampaikan pesan yang kita terima dari sebuah film. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukani penelitiani ini, peneliti juga merujuk pada beberapa penelitian serupa yang 

pernah dilakukan, namun bukan berarti peneliti tidak dapat meneliti tentang bagaimana isi pesan 

moral simpati dalam film pendek “Turut Berdukacita” karena adanya pembeda diantara penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

2.5.1 Pesan Moral Dalam Film Pendek #WANITABESI Produksi Pantene Malaysia 

Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Retno Sari (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya) pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan analisa Roland Barthes. Hasil dari penelitian ini adalah film 

pendek #WANITABESI memperlihatkan bagaimana terjadinya diskriminasi gender di 

lingkungannya, digambarkan pula sosok wanita yang kuat dalam mental dan fisik untuk 

menghadapi situasi tersebut. Film pendek ini juga menunjukkan bahwa wanita mampu 

mewujudkan impiannya dan menghapus persepsi buruk di masyarakat. 

2.5.2 Bullying dalam Film IT 2017 (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes dalam 

Film IT 2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Elnando Gratia A. Wongkar (Universitas Kristen Satya 

Wacana) pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan analisa menggunakan semiotika Roland Barthes. Hasil dari penelitian 

menunjukkan representasi makna bullying yang terdapat pada tiap scene dalam film IT (2017) 

dimana kesepakatan-kesepakatan di masyarakat (mitos) tidak diakui dan tidak dipahami oleh 

masyarakat sebagai bentuk bullying. 

Penelitian ini dilakukan oleh Sofi Norlailia pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini 

adalah keutamaan sikap sabar dan bersedah diri kepada Tuhan dalam menghadapi situasi 

apapun di dunia ini. Dikarenakan penelitian ini mengambil unsur islami, maka nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya pun berkaitan dengan nilai akidah islam. 



 

2.5.3 Analisis Kritis Sosial Dalam Film “Warkop DKI Reborn” Menggunakan Analisis 

Wacana Kritis Norman Fairclough) 

Penelitian ini dilakukan oleh Guntur Segara (Universitas Kristen Satya Wacana) pada 

tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan makna realita yang terkandung 

dalam film Wakop DKI Reborn di dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi sutradara 

disampaikan dengan membungkus cerita dengan memberikan sudut pandang baru dan 

berpikir kreatif. Penelitian tersebut menggunakan metode deskripti kualitatif dengan 

menganalisis menggunakan analisis wacana krtis Norman Fairclough. 

2.5.4 Kritik Sosial dalam Film (Studi Analisis Semiotika Kritik Sosial dalam Film 

“Lubang Tikus” karya Deddy Mizwar 

Penelitian ini dilakukan oleh Yosua Dede Kartiko Utomo (Universitas Kristen Satya 

Wacana) pada tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil dari penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan representasis kritik sosial yang terkandung di dalam film Lubang Tikus di 

kehidupan masyarakat, serta penyampaian pesan dari sutradara memaparkan kritik sosial 

dalam adegan-adegannya yang mudah dicerna karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, peneliti mengkaji pesan moral 

simpati yang terkandung di dalam film pendek “Turut Berdukacita”. Setiap adegan dalam film 

pasti memiliki pesan tertentu, dan pesan tersebut yang akan dimaknai oleh penonton. Demikian 

juga dalam film pendek “Turut Berdukacita”. 

 

 

 

 

 

 

Film Pendek “Turut Berdukacita” 

Semiotika Roland Barthes 

Denotasi Konotasi Mitos 

Pesan Moral Simpati dalam Film Pendek 

“Turut Berdukacita” 
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