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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Analisis Semiotika 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani 

semeion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri di definisikan sebagai sesuatu 

yang atas dasar konvensi sosial. Sedangkan secara terminologis semiotika 

merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-

peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.
13

 

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan 

segala yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan 

tanda-tanda lain, pengirimannya dengan penerimaan oleh mereka yang 

menggunakannya. Menurut Preminger (2001), ilmu ini menganggap bahwa 

fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. 

Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi, yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. 

 Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal 

yang  tersembunyi dibalik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Karena sistem 

tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tesebut. 

Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai kontruksi 

sosial dimana pengguna tanda tersebut berada. 

Semiotika sosial merupakan kajian yang di ambil oleh peneliti, hal ini 

di karenakan  judul penelitian berhubungan dengan tanda-tanda sosial dalam 

film tersebut.“tanda” yang di maksud sangat luas, di bedakan atas lambang 

(symbol), ikon (icon), indeks (index) dijelaskan sebagai berikut: 

a. Lambang: Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya 

merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara konfensional. Lambang 

ini adalah tanda yang dibentuk karena adanya consensus dari para 
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pengguna tanda. Warna merah bagi masyarakat Indonesia adalah lambang 

berani, mungkin di Amerika bukan. 

b. Ikon:  suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya berupa 

hubungan berupa kemiripan. Jadi, ikon adalah bentuk tanda yang dalam 

berbagai bentuk menyerupai objek dari tanda tersebut. Patung kuda adalah 

ikon dari seekor kuda. 

c. Indeks:  suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya timbul 

karena ada kedekatan eksistensi. Jadi, indeks adalah suatu tanda yang 

mempunyai hubungan langsung (kausalitas) dengan objeknya. Asap 

merupakan indeks dari adanya api.
14

 

Semiotik merupakan suatu model dari ilmu pengetahuan sosial 

memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang di 

sebut dengan tanda. Dengan demikian semiotik mempelajari hakikat tentang 

keberadaan suatu tanda. Oleh karena itu, berarti tanda membentuk persepsi 

manusia, lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada.
15

 

Ada Sembilan macam semiotik yaitu:  

1) Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce 

menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya 

menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, 

sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang 

mengacu kepada objek tertentu. 

2) Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda 

yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu 

tetap seperti yang disaksikan sekarang.  

3) Semiotik faunal, yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem 

tanda yang di hasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda 

untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga saling menghasilkan 

tanda yang dapat di tafsirkan oleh manusia.  
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4) Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda 

yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Telah diketahui 

bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sisten budaya tertentu 

yang telah turun temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang 

terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu, menggunakan 

tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang 

lainnya. 

5) Semiotik naratif, yakni semiotik yang menalaah sistem tanda dalam 

narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. 

6) Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menalaah sistem tanda 

yang di hasilkan oleh alam. 

7) Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menalaah sistem tanda 

yang di buat oleh manusia yang berwujud norma-norma. 

8) Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang kata 

maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. 

Dalam semiotika sosial, ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian 

penafsiran teks secara kontekstual, yaitu: 

1. Medan wacana, menunjuk pada hal yang terjadi: apa yang dijadikan 

wacana oleh pelaku (=media massa) mengenai sesuatu yang sedang terjadi 

di lapangan peristiwa. 

2. Pelibat wacana, menunjuk pada orang-orang yang di cantumkan dalam 

teks (berita), sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. 

Dengan kata lain, siapa saja yang dikutip dan bagaimana sumber itu 

digambarkan sifatnya. 

3. Sarana wacana menunjuk pada bagian yang di perankan oleh bahasa: 

bagaimana komunikator (media massa) menggunakan gaya bahasa untuk 

menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip); 

apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufemistik 

atau vulgar. 
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9) Semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dimanifestasikan melalui struktur bahasa.
16

 

Pada dasarnya, analisis semiotik merupakan sebuah ikhtiar untuk 

merasakan sesuatu yang aneh (sesuatu yang di pertanyakan lebih lanjut) ketika 

kita membaca atau mendengar suatu naskah atau narasi. Analisis bersifat 

paradigmatik, dalam arti berupaya menemukan makna termasuk hal-hal yang 

tersembunyi dibalik sebuah teks. Maka itu, orang lebih sering menyebut 

ikhtiar ini dengan ungkapan menemukan makna berita dibalik berita.
17

 

Dalam penelitian ini digunakan teori semiotika Roland Barthes. 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada 

cara komplek pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat 

menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang 

sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang berbeda 

situasinya. Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan 

menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kulturan 

penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang di 

alami dan diharapkan penggunanya.
18

 

 Roland Barthes membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis 

makna dari tanda-tanda melalui analisis semiotik ini. Kita tidak hanya 

mengetahui bagaimana isi pesan yang hendak disampaikan, melainkan juga 

bagaimana pesan dibuat, symbol-symbol yang digunakan untuk mewakili 

pesan-pesan melalui film yang disusun pada saat disampaikan kepada 

khalayak. Teori Roland barthes memfokuskan pada gagasan tentang 

signifikasi dua tahap, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah definisi 

objektif kata tersebut, sedangkan konotasi adalah makna subjektif atau 

emosionalnya. 

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 
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periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, 

petanda, dan tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun 

oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, 

mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran ke dua.
19

 

Pada peneliti ini penulis menggunakan metode simiotika Roland 

barthes karena dalam semiotika Roland Barthes terdapat dua tingkatan makna 

yaitu denotasi dan konotasi dimana di dalam tingkatan konotasi terdapat unsur 

mitos, dan semiotika Roland Barthes dianggap sebagai penyempurnaan 

semiotika Peirce dan Saussure. 

Adapun cara kerja atau langkah-langkah model Roland Barthes dalam 

menganalisa makna dapat dipetakan sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Model Semiologi Roland Barthes 

 

1. Signifier (Penanda) 2. Signifiled (Petanda) 

3. Denotative (Tanda Denotative) 

4. Connotative Signifier 

(penanda konotatif) 

5. Connotative Signifiled 

(petanda konotatif) 

6. Connotative (tanda konotatif) 

(Sumber: Alex Sobur hal 69) 

Dalam kerangka Barthes, konotasi adalah makna baru yang diberikan 

pemakai tanda sesuai dengan keinginan, latar belakang pengetahuannya, atau 

konvensi yang baru yang ada dalam masyarakatnya. Konotasi merupakan semi 

“ideologi” tanda.
20

 Bila konotasi dan mitos menjadi tetap, itu akan menjadi 

mitos, sedangkan kalau mitos menjadi mantap, akan menjadi ideologi. 

Tekanan teori tanda Barthes adalah pada konotasi dan mitos.   

Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda dan 

tanda. Namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu 
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rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos 

adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran kedua. 

2. Pesan Sosial 

Pesan merupakan acuan dari berita atau peristiwa yang disampaikan 

melalui media-media. Suatu memiliki dampak yang mempengaruhi pemikiran 

pembaca dan penontonnya, karenanya pesan bisa bersifat bebas dengan 

adanya suatu etika yang menjadi tanggung jawab itu sendiri. Pada saat ini 

khalayak dihadapkan pada beraneka ragam media dan isi media. Ulai dari 

pesan yang bersifat informatif, edukatif, dan entertainment.
21

  

Pesan sosial adalah nasihat atau amanat terhadap orang lain dalam 

proses komunikasi berkaitan dengan hubungan masyarakat. pesan yang 

disampaikan dalam sebuah proses komunikasi baik komunikasi langsung 

maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap komunikan maupun 

komunikator. Apalagi sebuah prilaku sosial meskipun dala bentuk film akan 

lebih mudah diterima oleh orang lain dibandingkan dengan komunikasi 

dengan dialog. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari 

perilaku sosial, karena manusialah yang berperan utama dalam kegiatan sosial. 

Dalam perilaku sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada 

tindakan mereka. Terdapat beberapa perilaku yang berkenaan dengan perilaku, 

seperti tindakan menolong orang lain yang memberikan konsekuensi positif 

bagi sipenerima, baik dalam bentuk materi, fisik, maupun psikologi tetapi 

tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi pemiliknya, atau dalam arti yang 

sederhana pesan sosial yang tersampaikan akan menimbulkan perilaku sosial 

yaitu pertolongan atau bantuan.
22

 

Nilai sosial adalah segala sesuatu pandangan  yang dianggap baik dan 

benar oleh suatu lingkungan masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai 

contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh seluruh warga masyarakat. 

Tiap-tiap masyarakat memiliki sistem nilai yang berbeda-beda yang bersifat 

turun-temurun dari generasi terdahulu kegenerasi berikutnya. Nilai-nilai ini 
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dapat bersumber dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat maupun estetika 

yang terus berkembang sejalan dengan peradaban masyarakat tersebut. 

Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai sosial memainkan peranan 

penting. Kebanyakan hubungan- hubungan sosial berdasarkan bukan saja pada 

fakta-fakta sosial, namun juga pada pertimbangan- pertimbangan nilai. Dube 

mengatakan bahwa nilai-nilai juga memberikan perasaan indentitasmasyarakat 

dan menentukan seperangkat tujuan yang hendak dicapai. Manusia 

memberikan nilai pada sesuatu. Sesuatu itu bisa dikatakan adil, baik, indah, 

cantik, anggun dan sebagainya.
23

 

Oleh arena nilai mengandung pengertian tentang baik tidaknya 

perbuatan-perbuatan, maka dapat dikatakan bahwa nilai adalah hasil penelitian 

atau pertimbangan moral. Nilai bisa berbeda-beda antara masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya, misalnya suatu masyarakat menjunjung tinggi anggapan 

bahwa waktu adalah uang dan harus bekerja keras, sedangkan dimasyarakat 

lain menganggap kedua hal tersebut tidak penting atau anggap sebagai gejala 

materialisme. Nilai menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan 

agar harapan itu terwujud dalam kehidupan.
24

 

Menurut Prof. Notonegoro, nilai sosial dapat dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu sebagai berikut:
25

 

1. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.  

2. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk 

mengadakan aktivitas dan kegiatan. 

3. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 

Nilai dibagi menjadi macam, yaitu: 

a. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari akal manusia 

(rasio, budi, cipta). 

b. Nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa manusia (perasaan dan 

estetis). 
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c. Nilai moral kebaikan yang bersumber dari unsur kehendak atau 

kemauan (karsa, etika). 

d. Nilai religious yang merupakan nilai ketuhanan yang tinggi dan mutlak 

yang bersumber dari keyakinan dan kepercayaan manusia (agama).  

Ciri –ciri nilai sosial di antaranya sebagai berikut: 

a. Bisa memengaruhi pengembangan diri sosial. 

b. Mempunyai pengaruh yang beragam antar warga masyarakat. 

c. Cenderung berkaitan satu dengan yang lain. 

d. Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar). 

e. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial 

manusia. 

f. Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga 

masyarakat. 

g. Disebarkan diantara warga masyarakat (bukan bawaan sejak lahir). 

h. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain.
26

 

Berikut pemaparan indikator-indikator pesan sosial: 

1. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 

Contoh: makanan, minuman dan pakaian. 

2. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk 

mengadakan aktivitas dan kegiatan. Contoh: mesin ketik, kompoter atau 

laptop yang berguna bagi mahasiswa/ mahasiswi untuk mengerjakan 

skripsi. 

3. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 

Nilai kerohanian terbagi menjadi 4 macam salah satunya nilai moral. Nilai 

moral yang akan diteliti penulis seperti: 

a.  Persahabatan 

Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan 

perilaku kerja sama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas 

sosial. Dalam pengertian ini, istilah "persahabatan" menggambarkan suatu 

hubungan yang melibatkan pengetahuan , penghargaan dan afeksi. Sahabat 
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akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu 

sama Persahabatan kali hingga pada altruisme .Selera mereka biasanya 

serupa dan mungkin saling bertemu, dan mereka menikmati kegiatan-

kegiatan yang mereka sukai. Mereka juga akan terlibat dalam perilaku 

yang saling menolong, seperti tukar-menukar nasihat dan saling menolong 

dalam kesulitan. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang 

berbalasan dan reflektif. Namun bagi banyak orang, persahabatan 

seringkali tidak lebih dari pada kepercayaan bahwa seseorang atau sesuatu 

tidak akan merugikan atau menyakiti mereka.
27

 

b. Kesetiaan. 

Kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan (dalam persahabatan, 

perhambaan, dan sebagainya).
28

 

c. Kepedulian. 

Kepedulian adalah perasaan yang ditujukan kepada orang lain dan 

itulah yang memotivasi dan memberikan kekuatan untuk bertindak atau 

beraksi dan memengaruhi kehidupan secara kontruksi dan positif dengan 

meningkatkan kedekatan satu sama lain. Kepedulian juga bisa diartikan 

sebagai wujud nyata empati dan perhatian.
29

 

d. Kekeluargaan 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 

Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua 

atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungandarah , 

hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah 
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tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing 

dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.
30

 

e. Tolong menolong. 

Tolong menolong artinya saling membantu atau bekerja sama 

dengan orang yang ditolong. Bekerja sama dengan teman yang 

membutuhkan pertolongan, orang yang suka menolong biasanya banyak 

temannya,tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah dan 

lingkungan masyarakat sekitar kita. Setiap Orang membutuhkan 

pertolongan orang lain.
31

 

f. Tanggung jawab. 

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar 

Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, 

sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala 

sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 

Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran 

manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun 

yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 

perwujudan kesadaran akan kewajiban.
32

 

3. Film 

Film adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual di belahan 

dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film bioskop, film televisi 

dan film video laser setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih 

dari satu juta tiket terjual setiap tahunnya. Seperti halnya televisi siaran, tujuan 

khalayak menonton film terutama adalah ingin memperoleh hiburan. Akan 

tetapi dalam film dapat terkandung fungsi informative, edukatif, bahkan 

persuasive. Hal ini sejalan dengan misi perfilman nasional sejak tahun 1979, 

bahkan selain sebagai media hiburan, film nasional dapat digunakan sebagai 
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media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nation and 

character building. 

Jenis-jenis film 

a. Film Cerita 

Film cerita (Story film), adalah jenis film yang mengandung suatu 

cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan 

bintang film tenar dan film ini di distribusikan sebagai barang dagangan. 

Cerita yang diangkat menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif 

atau berdasarkan kisah nyata yang di modifikas, sehingga ada unsur 

menarik, baik dalam jalan ceritanya maupun dari segi gambarnya. Sejarah 

dapat diangkat menjadi film cerita yang mengandung informasi akurat, 

sekaligus contoh teladan perjuangan para pahlawan. 

b. Film Berita 

Film berita atau Newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa 

yang benar-benar terjadi karena sifatnya berita, maka film yang disajikan 

kepada publik harus mengandung nilai berita (news value). Kriteria berrita 

itu adalah penting dan menarik. Film berita dapat langsung terekam 

dengan suaranya, atau film berita bisu, pembaca berita yang membacakan 

narasinya. Bagi peristiwa-peristiwa tertantu, perang kerusuhan, 

pemberontakan dan sejenisnya, film berita yang dihasilkan kurang baik. 

Dalam hal ini terpenting adalah peristiwanya terekam secara utuh. 

c. Film Dokumenter 

Film dokumenter (documentary film) merupakan hasil interpretasi 

pribadi (perbuatan) mengenaik kenyataan tersebut. Misalnya seorang 

sutradara ingin film documenter mengenai para pembatik di kota 

Pekalongan, maka ia akan membuat naskah yang ceritanya bersumber 

pada kegiatan para pembatik sehari-hari dan sedikit merekayasanya agar 

dapat menghasilkan kualitas cerita dengan gambar yang baik. 

d. Film Kartun 

Film kartun (cartoon film) di buat untuk anak-anak. Sebagian besar 

film kartun, sepanjang film itu diputarkan akan membuat kita tertawa 
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karena kelucuan para tokohnya. Namun ada juga film kartin yang 

membuat iba penontonya karena penderitaan tokohnya. Sekalipun tujuan 

utamanya menghibur, film kartun juga bisa mengandung unsur 

pendidikan. Minimal akan terekam bahwa kalau ada tokoh jahat dan tokoh 

baik, maka pada akhirnya tokoh baiklah yang selalu menang.
33

 

4. Film 3 Srikandi 

Film 3 Srikandi berkisah tentang tiga atlet panahan asal Indonesia yang 

berhasil meraih medali pertama di ajang olimpeade. Indonesia di tahun 1988. 

Dunia olahraga mempersiapkan diri turun serta di Olimpiade Musim Panas 

1988 di Seoul. Cabang panahan berada di titik kritis, di mana dibutuhkan 

pelatih yang bisa menyiapkan tim panahan wanita dalam waktu yang singkat. 

Satu-satunya yang bisa diandalkan menjadi pelatih adalah Donald Pandiangan 

(Reza Rahardian) yang dikenal sebagai “Robin Hood Indonesia”. 

Tapi Donald sendiri sudah lama menghilang. Ia masih terpukul ketika 

di tahun 1980 saat ia bersiap mengikuti Olimpiade Musim Panas 1980 di 

Moskwa , ia batal pergi karena alasan politis. Kini ia hidup jauh dari panahan, 

bahkan olahraga. Selain pelatih, tim panahan pun harus dipilih 3 orang atlet 

wanita terbaik. Mereka adalah Nurfitriyana (Bunga Citra Lestari), Lilies 

(Chelsea Islan) dan Kusuma (Tara Basro). 

Sementara itu, waktu menuju olimpiade semakin dekat, namun para 3 

Srikandi ini pun memiliki masalah rumitnya masing-masing. Di bawah 

ancaman tidak akan diberangkatkan sama sekali, pengurus persatuan panahan, 

Pak Udi (Donny Damara), mesti membujuk dan meyakinkan Donald untuk 

mempersiapkan tim panahan wanita. 

Pribadi Donald yang keras, militan dan amat disiplin, mesti mampu 

membentuk Yana, Lilies dan Suma mencapai puncak prestasi mereka. Masa 

latihan menjadi saat memacu diri bagi mereka semua. Pergesekan dan 

perseteruan satu sama lain, kerasnya medan berlatih dan waktu yang makin 

menipis, menempa mereka. Siang malam memeras fisik, emosi dan mental, 
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tim panahan putri bersiap menuju Seoul. Dengan meneguhkan semangat, 

mereka pun bertempur di lapangan.
34

 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Skripsi Amrel Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau tahun 2015 yang berjudul “Analisis Semiotika Pesan 

Moral Dalam Film Avatar”. Dalam skripsi ini Amrel meneliti tentang 

pesan moral yang terkandung dalam film Avatar. Kesimpulan dari peneliti 

ini adalah dalam  film avatar terdapat pesan-pesan moral, diantaranya 

peduli terhadap lingkungan dan menghargai  alam. Film avatar 

mengajarkan kita hendaklah menerapkan nilai dari 45 butir pancasila 

dalam kehidupan agar berdayaguna membangun kesejahteraan masyarakat 

dari penerapan itu kita akan peduli terhadap lingkungan, sesama, membela 

kebenaran dan keadilan, berjiwa sosial, bersahabat, suka menolong serta 

bertanggung jawab. Metodologi yang digunakan yaitu metode deskriptif 

kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis 

dengan menggunakan semiotika. perbedaannya adalah objek yang di teliti 

berbeda Amrel meneliti pesan moral dalam film avatar dengan 

menggunakan teori Charles S. Peirce, sedangkan peneliti meneliti pesan 

sosial dalam film 3 Srikandi dengan menggunakan teori Roland Barthes.
35

 

2. Skripsi Desri Roslina Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016 yang berjudul “Analisis Semiotika 

Pesan Moral Dalam Film Jokowi”. Dalam skripsi ini Desri meneliti 

tentang pesan moral yang terkandung dalam film jokowi. Kesimpulan dari 

peneliti ini adalah dalam  film jokowi dari Sembilan scane nya 

mengandung pesan-pesan moral yang bisa dicontoh untuk para generasi 

zaman sekarang. Sembilan scane tersebut menjelaskan tentang sifat 

toleransi antar beragama, hubungan kepada tuhan, berbakti kepada orang 

tua, rasa syukur, tolong menolong, rajin. Metodologi yang digunakan yaitu 

                                                             
34

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/3_srikandi. (Akses 29 Desember 2017, pukul 20.00). 
35

 Amrel, Analisis Semiotika Pesan Moral Dalam Film Avatar (Skripsi: S1 Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2015), 109. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/3_srikandi


 22 

metode kualitatif. Persamaan peneliti ini adalah meneliti sama-sama 

menganalisis dengan menggunakan semiotika. Perbedaannya adalah objek 

yang diteliti berbeda Desri meneliti pesan moral dalam film jokowi 

sedangkan peneliti meneliti tentang pesan sosial dalam film 3 Srikandi.
36

 

3. Skripsi Nurul Qomariyah Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016 yang berjudul “Analisis 

Semiotika Pesan Nasionalisme Dalam Film Tanah Air Beta”. Dalam 

skripsi ini Nurul meneliti tentang pesan Nasionalisme yang terkandung 

dalam film Tanah air beta. Kesimpulan dari peneliti ini adalah dalam  film 

tanah air beta bahwa adegan atau dialog yang mengandung pesan 

nasionalisme cukup signifikasi. Ditandai dengan pemakaian Bendera 

Merah Putih, tetap setia dengan tetap tinggal di tanah air Indonesia, saling 

membantu saudara yang sedang tertimpa musibah dan mengabdi untuk 

Indonesia.  Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif. Persamaan 

penelitian ini adalah peneliti sama-sama menganalisis dengan 

menggunakan semiotika, perbedaannya adalah Nurul meneliti pesan 

nasionalisme dalam film tanah air beta sedangkan peneliti meneliti pesan 

sosial dalam film 3 Srikandi.
37

 

4. Skripsi Jery Alpian Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014 yang berjudul “Analisis Semiotika 

Pesan Moral Islam Dalam Film Dalam Mihrab Cinta”. Dalam skripsi 

ini Jery meneliti tentang pesan moral islam yang terkandung dalam film 

Dalam Mihrab Cinta. Kesimpulan dari peneliti ini adalah dengan 

menganalisa semiotik dalam  film dalam mihrab cinta dari perpaduan 

durasi, adegan dan dialog diharapkan penonton dapat mengambil pesan 

moral islami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. 

Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif. Persamaan peneliti ini 

adalah meneliti sama-sama menganalisis dengan menggunakan semiotika. 
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Perbedaannya objek yang diteliti berbeda, Jery meneliti pesan moral islam 

dalam film dalam mihrab cinta dengan menggunakan teori Charles S. 

Peirce, sedangkan peneliti meneliti pesan sosial dalam film 3 Srikandi 

dengan menggunakan teori Roland Barthes.
38

 

5. Skripsi Afriadi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau tahun 2016 yang berjudul “Analisis Semiotika Pesan 

Moral Bahaya Narkoba Dalam Film Hijrah Cinta”. Dalam skripsi ini 

Afriadi meneliti tentang pesan moral bahaya narkoba yang terkandung 

dalam film hijrah cinta. Kesimpulan dari peneliti ini adalah dalam  film 

hijrah cinta terdapat adegan yang memiliki pesan pesan moral bahaya 

narkoba, diunjukkan dari symbol-simbol sosial yang ditampilkan melalui 

sikap, aksi dan dialog dalam film ini. Seperti persahabatan, kesetiaan, 

kekeluargaan, kepedulian, tolong menolong, tanggung jawab dan interaksi 

sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis dengan 

menggunakan semiotika. Perbedaannya objek yang diteliti berbeda Afriadi 

meneliti pesan moral bahaya narkoba dalam film hijrah cinta sedangkan 

peneliti meneliti pesan sosial dalam film 3 Srikandi.
39

 

 

  

                                                             
38

 Jery Alpian, Analisis Semiotika Pesan Moral Islam Dalam Film Dalam Mihrab Cinta 

(Skripsi: S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2014), 99. 
39

 Afriadi, Analisis Semiotika Pesan Moral Bahaya Narkoba Dalam Film Hijrah cinta 

(Skripsi: S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2016), 96. 



 24 

C. Kerangka Pikir 

Untuk mempermudah proses penelitian ini, berikut kerangka pikir yang 

menjadi pedoman peneliti. 

      Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film 3 Srikandi 

Pesan Sosial 

 

 Nilai Material 

 Nilai Vital 

 Nilai Kerohanian 

 

Semiologi 

Roland Barhes 

Konotasi Denotasi 

Semiotika 

Pesan Sosial 


