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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangan media komunikasi massa sekarang ini film 

menjadi salah satu media yang signifikan. Kekuatan dan kemampuan film 

menjangkau banyak segmen sosial, yang membuat para ahli berpikir bahwa 

film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya.  

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

struktural atau semiotika. Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. 

Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan 

baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film 

adalah gambar dan suara: kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara 

lain yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film. Sistem 

semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakan tanda-tanda 

ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu.
1
 

Pada tingkat penanda, film adalah teks yang memuat serangkaian 

fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam 

kehidupan nyata. Pada tingkat petanda, film merupakan cermin kehidupan 

metaforis. Jelas bahwa topik dari film menjadi sangat pokok dalam semiotika 

media karena di dalam genre film terdapat sistem signifikasi yang ditanggapi 

orang-orang masa kini dan melalui film mereka mencari rekreasi, inspirasi, 

dan wawasan, pada tingkat interpretant.
2
 

Film dianggap lebih sebagai media hiburan ketimbang media 

pembujuk, namun film sebenarnya memiliki kekuatan bujukan atau persuasi 

yang besar.  Kritik publik dan adanya lembaga sensor juga menunjukkan 

bahwa sebenarnya film juga sangat berpengaruh.
3
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Film berperan sebagai sarana modern yang digunakan untuk 

menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan dan diakrabi oleh 

khalayak umum. Di samping itu film juga menyajikan cerita, peristiwa, musik, 

drama, komedi dan sajian lainnya kepada masyarakat umum. Film mempunyai 

kemampuan untuk mengantar pesan secara unik, karena kekuatan dan potensi 

film yang dapat menjangkau komunikasi dalam jumlah besar yang tidak 

mungkin dapat dijangkau kegiatan komunikasi kontak langsung. Film sebagai 

salah satu jenis media massa yang menjadi saluran sebagai macam gagasan 

konsep, serta dapat memunculkan dampak dari penayangannya. Ketika 

seseorang melihat sebuah film, maka pesan yang di sampaikan oleh film 

tersebut secara tidak langsung akan berperan dalam pembentukan persepsi 

seseorang terhadap maksud pesan dalam film. Seorang pembuat film 

mempersentasikan ide-ide yang kemudian di konversikan dalam sistem tanda 

dan lambang untuk mencapai efek yang diharapkan.
4
 

Pesan dapat disampaikan seseorang melalui suatu bentuk lambang 

komunikasi. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah 

bahasa, kiat (gesture), isyarat, gambar warna dan lain sebagainya. Secara 

langsung mampu menerjemahkan pikir dan perasaan komunikator kepada 

komunikan.
5
 Begitu halnya dengan film 3 Srikandi komunikator menyatakan 

pesannya melalui seperangkat lambang bermakna. Adapun lambang-lambang 

utama yang digunakan dalam film ini adalah antara lain berupa gambar, musik 

film dan dialog. Melalui lambang-lambang inilah komunikator film ini 

menyampaikan pesannya pada komunikan. 

Pesan dapat berupa gagasan, pendapat dan sebagainya yang sudah di 

tuangkan dalam suatu bentuk dan melalui lambang komunikasi di teruskan 

kepada orang lain atau komunikan. Ada tiga faktor yang dipertimbangkan 

dalam pesan, yaitu kode pesan, isi pesan dan wujud pesan. Kode pesan adalah 

sekumpulan simbol yang dapat disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna 
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bagi seseorang. isi pesan ialah bahan atau material yang dipilih sumber untuk 

menyatakan maksudnya. Wujud pesan adalah keputusan-keputusan yang 

dibuat sumber mengenai bagaimana cara sebaiknya menyampaikan maksud 

dalam bentuk pesan.
6
 

Dalam pembuatan film tidak mungkin mudah dan tidak sesingkat yang 

kita tonton, membutuhkan teknik, waktu dan proses yang sangat panjang. 

Proses pemikiran berupa pencarian ide, gagasan, menjadi sebuah film yang 

siap ditonton. Pencarian ide atau gagasan ini dapat berasal dari mana saja, 

seperti novel, cerven, puisi, dongeng, bahkan dari sejarah ataupun cerita kisah 

nyata. Salah satu film yang diangkat dari kisah nyata adalah 3 Srikandi. 

Film 3 Srikandi berusaha memberi warna pada perfilman Indonesia. 

Film ini mengungkap pesan-pesan sosial yang ditujukan bagi generasi muda 

agar semangat dalam menggapai impian. Film 3 Srikandi ditayangkan di 

bioskop dan di DVD pada tahun 2016. Film 3 Srikandi dibuat dari kisah nyata, 

film ini bercerita tentang tiga atlet panahan wanita hebat asal Indonesia yang 

berhasil meraih medali di ajang Olimpiade ke-24, yang di selenggarakan di 

Seoul Korea Selatan pada 17 September hingga 2 Oktober 1988. Dalam pesta 

olahraga tersebut 3 Srikandi Indonesia berhasil menorehkan medali bagi 

kontingen Indonesia. Kendati hanya medali perak, medali ini merupakan 

pertama dalam sejarah keikut sertaan Indonesia pada olimpiade saat itu.
7
 Di 

balik cemerlangnya prestasi, mereka berangkat dari latar belakang kehidupan 

yang berbeda-beda. Nurfitriyana yang berayahkan seorang pensiunan TNI, 

tidak menyetujui keputusannya menjadi atlet. Sebaliknya, sang ayah ingin 

putrinya itu menyelesaikan skripsi dan meninggalkan kegiatan memanahnya, 

karena tidak memberikan masa depan yang bagus. Disaat Yana ingin keluar 

untuk pergi jalan-jalan ayah Yana melarangnya dan menyuruh Yana untuk 

menyelesaikan skripsinya. Perlakuan sang ayah yang keras bak pimpinan 

pasukan sempat membuat Yana terpaksa mengikuti pelatnas diam-diam tanpa 
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seizin sang ayah. Yana pergi kesukabumi untuk latihan panahan tanpa 

berpamitan dengan ayahnya. Ibunya yang mengetahui hal tersebut kemudian 

menyusul Yana kestasiun kereta api dan membawakan mesin ketik Yana. 

Ibunya memberi sedikit nasehat kepada Yana dan mengingatkan Yana untuk 

tetap mengerjakan skripsinya. Setelah pulang dari sukabumi Yana meminta 

maaf kepada ayahnya karena pergi kesukabumi tidak pamit kepada ayahnya. 

Ayah Yanapun juga meminta maaf kepada Yana karena selama ini terlalu 

keras dalam mendidik Yana. 

Lalu, Lilies yang berusaha memperjuangkan kisah cintanya dengan 

Denny, seorang atlet pencak silat, ketimbang harus menikahi seorang 

pengusaha pilihan ibunya supaya masa depannya terjamin.  

Sementara, Kusuma yang terpaksa keluar dari pekerjaannya sebagai 

sales sepatu demi berlatih panahan, juga harus menghadapi tuntutan ayahnya 

yang ingin ia jadi PNS. Sedangkan Ibu Kusuma sendiri  selalu mendukung 

keputusan Kusuma dan memperhatikan asupan makanan Kusuma. Sewaktu 

Kusuma menuju kelapangan untuk latihan panahan tiba-tiba amgard Kusuma 

putus. Dadang yang melihat amgard Kusuma yang putus kemudian 

meminjamkan amgard miliknya. Pada malam harinya Kusuma menanyakan 

amgard yang di pinjam Lilies. Lilies lupa amgard yang dia pinjam dari 

Kusuma dilepas dimana, Liliespun mencari amgard kusuma. Karena tidak 

menemukan amgardnya Kusuma akhirnya Lilies mengganti amgard Kusuma 

dengan amgar miliknya. Tiba-tiba Donald datang dan memberikan amgard 

Kusuma yang dihilangkan Lilies dan sudah memperbaiki talinya dan 

menyuruh mereka tidur agar stamina mereka terjaga dengan baik. 

Donald sendiri pun bukan tanpa kisah. Atlet yang disebut-sebut 

sebagai Robin Hood-nya Indonesia ini juga menyimpan kekecewaan serta rasa 

frustrasi karena tidak jadi diberangkatkan ke Olimpiade Moskow hanya gara-

gara politik luar negeri Indonesia pada saat itu. Ia sempat banting setir bekerja 

serabutan di bengkel, sebelum kemudian dipanggil oleh Pak Udi Harsono, 

pengurus persatuan panahan, untuk melatih atlet panahan putri di Pelatnas, 

akan tetapi Donald menolak. Akhirnya ibu Donald membujuk Donald agar 
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menerima tawaran pak udi untuk melatih atlet panahan putri. Ibunya 

memberikan support kepada Donald dan menyuruhnya menuntaskan apa yang 

belum di selesaikannya selama ini. 

Setelah mengikuti berbagai macam latihan akhirnya Yana, Lilies dan 

Kusuma Berangkat ke Seoul untuk bertanding. Di cabang panahan nomor 

tunggal 30 dan 50 meter Lilies harus cepat tersingkir dari pertandingan karena 

skor yang dihasilkannya terendah. Lilies tidak mempercayai hasil panahannya. 

Salah seorang presenter televisi meminta menceritakan perasaannya Lilies 

paling cepat tesingkir pada saat pertandingan. Lilies merasa sedih dan ia pun 

menangis di toilet, Kusuma dan Yana menghampiri Lilies, mereka mencoba 

untuk menenangkan dan menghibur lilis bahwa masih ada kesempatan untuk 

meraih kemenangan. skor atlet panahan Amerika Serikat dan Indonesia 

berakhir seri maka dari itu pertandingan akan diulang untuk memperebutkan 

medali perak. Yana memberikan dukungan dan motivasi kepada Lilis dan 

Kusuma. Yana meyakinkan Lilis dan Kusuma asalkan mereka kompak dan 

fokus mereka pasti akan meraih kemenangan. Yana mengajak Kusuma dan 

Lilis agar tetap berjuang dalam pertandingan sampai titik panah terakhir. 

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tanda-tanda komunikasi yang tersirat di dalamnya dan makna 

simbolis mengenai pesan sosial yang disampaikan dalam film 3 Srikandi. Dari 

apa yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

sekaligus untuk dijadikan sebagai judul skripsi, yaitu: Analisis Semiotika 

Pesan Sosial Dalam Film 3 Srikandi (Tahun 2016). 

  

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dalam memahami penelitian 

ini, perlu ditegaskan istilah-istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini 

agar tidak keluar dari jalur yang dikaji penulis, yaitu: 

1. Analisis Semiotika 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa yunani 

yaitu kata Semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan 

sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun 
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sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan secara 

terminologis semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas 

objek-objek,  peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.
8
 

2. Pesan Sosial 

Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik 

lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan 

menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin.
9
 

Nilai sosial adalah sebuah konsep abstrak dalam diri manusia 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh 

masyarakat.
10

 

3. Film 3 Srikandi 

Film merupakan keseluruhan dari pita celluloid atau sejenisnya 

yang mengandung gambar-gambar yang kemudian dapat diproyeksikan 

pada layar.
11

 

Film 3 Srikandi adalah sebuah film biopik Indonesia 2016 yang di 

sutradarai oleh Iman Brotoseno. Film tersebut berkisah tentang tiga atlet 

panahan asal Indonesia yang berhasil meraih medali pertama di ajang 

olimpiade. Film tersebut tayang perdana pada tanggal 4 Agustus 2016.
12

 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana semiotika 

pesan sosial yang terdapat dalam film 3 Srikandi (tahun 2016)? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

semiotika pesan sosial yang terdapat dalam film 3 Srikandi (tahun 2016). 
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2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Akademis  

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya bidang studi 

ilmu komunikasi berkaitan dengan pembelajaran mengenai analisis 

narasi dalam sebuah film, khususnya bagi mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi. 

b) Manfaat Praktis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

bagi para praktisi, seniman dan pengelola perfilman di Indonesia yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan 

permasalahan di atas. Maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian 

secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta 

tidak kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu 

menjawab permasalahan yang telah di sebutkan, sehingga tercapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan, maka dari pada itu penulis menyusun sistematika 

penulisan pada masing-masing bab yang di uraikan menjadi beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab  ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Bab  ini menguraikan secara garis besar mengenai kajian teori, 

kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum film 3 Srikandi dan 

tokoh-tokoh dalam film 3 Srikandi. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


