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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Sebagai bentuk kegiatan ilmiah, setiap penelitian memerlukan landasan kerja

berupa teori yang merupakan kumpulan defenisi-defenisi yang membantu

menjelaskan suatu permasalahan. Teori sebagai hasil perenungan yang mendalam,

mensistem dan terstruktur terhadap gejala-gejala alam berfungsi sebagai pengarah

dalam kegiatan penelitian.11

Dalam penelitian kualitatif teori sifatnya tidak mengekang peneliti. Peneliti

bebas berteori untuk memaknai data dan mendialogkannya dengan konteks sosial

yang terjadi. Teori membantu memperkuat interpretasi peneliti sehingga dapat

diterima sebagai suatu kebenaran bagi pihak lain.12

1. Teori Naratif Algirdas Julian (A.J) Greimas

Teori struktur naratif A.J Greimas dibangun dengan asumsi dasar bahwa teks

naratif tersusun dari analogi-analogi diadik struktural dalam lingustik yang

bersumber dari Ferdinand de Saussure di satu sisi, serta teori naratif dongeng

Vladimir Propp di sisi lain. Dengan fokus pada relasi dan fungsi aktan.13

Aktan adalah sesuatu yang abstrak, tentang cinta, kebebasan atau sekelompok

tokoh. Aktan adalah satuan naratif terkecil yang dikaitkan dengan satuan sintaksis

naratif. Aktan berarti unsur sintaksis yang memiliki fungsi-fungsi tertentu.

Sedangkan fungsi adalah satuan dasar cerita yang menerangkan tindakan logis dan

bermakna yang membentuk narasi. Dengan kata lain, skema aktan tetap

mementingkan alur cerita energi terpenting yang menggrakkan cerita, sehingga

menjadi penceritaan, dengan episode terpenting yang terdiri atas permulaan,

komplikasi dan penyelesaian.14

11 Jabrohim, Teori Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 19.
12 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2010), 46.
13 Kukuh Yudha Karnanta, Struktural (Dan) Semantik: Teropong Struktualisme dan

Aplikasi Teori Naratif A.J Geimes, (Surabaya: Universitas Airlangga, Vol 18, No 2 edisi
Desember 2015), 175.

14 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 139.
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Sebuah narasi dikarakterisasi oleh enam peran, yang disebut oleh Greimas

sebagai aktan (actant) dimana aktan tersebut berfungsi mengarahkan jalannya

cerita. Karena itu, analisis Greimas kerap juga disebut sebagai model aktan.15

Teori aktan yang dikembangkan Greimas merupakan pendekatan pada alur cerita.

Aktan adalah figur-figur yang berperan dalam satu peristiwa, dan aktan dapat

menduduki fungsi ganda bergantung pada siapa yang menduduki fungsi subjek.

Keenam aktan diatas menempati posisi dan fungsinya masing-masing.

Pertama, subjek. Subjek menduduki peran utama sebuah cerita, tokoh utama yang

mengarahkan jalannya cerita dan memiliki porsi terbesar dalam cerita. Kedua

Objek. Objek merupakan tujuan dan keinginan yang dicapai subjek. Ketiga,

pengirim (Adjuvant), adalah penentu arah atau penggerak cerita yang memberikan

ide atau aturan-aturan dalam narasi dan pada umumnya tidak bergerak secara

langsung. Keempat, penerima (Receiver) adalah aktan yang berfungsi sebagai

pembawa nilai dari pengirim yang mengacu pada objek tempat dimana pengirim

menempatkan nilai. Kelima, pendukung (Adjuvant) adalah aktan yang berfungsi

mendukung subjek dalam upayanya mencapai objek. Keenam, penghalang

(Traitor) aktan yang berfungsi menghambat subjek dalam mencapai tujuan. 16

15 Eryanto, Analisis Naratif: Dasar-Dasar Penerapannya dalam Analisi Teks Berita Media
(Jakarta: Kencana, 2013), 96.

16 Ibid., 96.

Gambar 2.1: Model Aktansial  Greimas
Sumber: Eryanto, Analisis Naratif: Dasar-Dasar Penerapannya

dalam Analisis Teks Berita Media, halaman 96.
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2. Narasi dan Analisis Naratif

Menurut Gerald Ganette, narasi adalah representasi dari sebuah peristiwa atau

rangkaian peristiwa-peristiwa. Sedangkan menurut Gerald Prince narasi adalah

representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan

oleh satu, dua atau beberapa narator untuk satu, dua atau beberapa naratee.

Dari defenisi narasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, terdapat

benang merah yaitu, narasi adalah representasi dari peristiwa-peristiwa atau

rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Narasi yang berasal dari kata Latin narre, yang

artinya “membuat tahu.” Dengan demikian narasi berkaitan dengan upaya

memberitahu sesuatu atau peristiwa. Sebuah teks baru bisa disebut sebagai narasi

apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa.17 Karena

mengisahkan suatu peristiwa maka, perbuatan atau tindakan menjadi unsur yang

paling penting dalam sebuah narasi.

Esensi dari narasi adalah plot, karakter, dan setting. Plot pada dasarnya adalah

apa yang diceritakan oleh narasi itu sendiri, ini adalah “makro referen” dimana

narasi sebagai teks menarik perhatian. Karakter mengacu pada orang atau

makhluk lainnya yang diceritakan oleh kisah tersebut. Tiap-tiap karakter

merupakan sebuah tanda yang mewakili suatu jenis kepribadian, pahlawan,

pengecut, pecinta, teman dan lainnya.Setting adalah lokasi dan waktu plot terjadi.

Yang bercerita dalam kisah itu disebut narator. Narator bisa saja karakter dalam

narasi, penulis teks, orang atau entitas lainnya.18

Sebuah teks dapat dikategorikan sebagai narasi apabila memiliki ciri-ciri

sebagai berikut, yaitu19:

a. Adanya rangkaian peristiwa, sebuah narasi terdiri atas dua atau lebih

peristiwa dimana peristiwa satu dan yang lainnya dirangkai.

b. Rangkaian (sekunsial), pristiwa tersebut tidaklah rundown (acak) tetapi

mengikuti logika tertentu sehingga peristiwa berkaiatan secara logis.

17 Ibid., 1-2
18 Marcel Denasi, Pesan, Tanda, Makna: Buku Teks dasar Mengenai Semiotika dan Teori

Komunikasi (Yogyakarta: Jalasutra, 2012), 164.
19 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi (Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama, 1997), 2.
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c. Narasi bukanlah memindahkan peristiwa ke dalam sebuah teks cerita.

Dalam narasi selalu terdapat proses pemilihan dan penghilangan bagian

tertentu dalam sebuah peristiwa.

Analisis naratif membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna dan

nilai diproduksi dan disebarkan di masyarakat.Memahami bagaimana dunia sosial

dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu

mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat.Banyak

cerita (seperti narasi sejarah) lebih merepresntasikan kekuatan dominan,

kelompok berkuasa yang ada dalam masyarakat.Versi cerita dalam kelompok

berkuasa lebih terlihat dalam narasi dibandingkan kelompok yang tidak berkuasa.

Karena itu, lewat analisis naratif bisa mengetahui kekuatan-kekuatan sosial dan

politik yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan tersebut bekerja.20

Secara sederhana analisis naratif adalah analisis mengenai narasi yang

terdapat pada sebuah cerita, baik cerita fiksi maupun nonfiksi. Analisis naratif

melihat teks dalam bentuk sebuah cerita yang  dibangun oleh beberapa unsur

cerita yaitu, plot, setting, tokoh,sudut penggambaran dan karakter. Analisis naratif

menempatkan narasi sebagai kajian pokok, dimana setiap unsur yang terkandung

dalam narasi menjadi objek kajiannya.

3. Tinjauan Umum Terhadap Biografi

Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios (hidup) dan graphian (tulis).

Biografi bercerita mengenai tokoh terkenal yang dapat dijadikan tauladan. Dalam

biografi tokoh biasanya menceritakan kisah selama hidup tokoh atau peristwa-

peristiwa penting dalam hidupnya. Tak jarang biografi tokoh dikisahkan atau

diangkat dalam film.

Sasaran utama biografi adalah menyajikan atau mengemukakan peristiwa-

peristiwa yang dramatis, dan berusaha menarik manfaat dari seluruh pengalaman

pribadi yang kaya-raya bagi pembaca dan masyarakat.Biografi mengisahkan suka-

duka dan pengalaman seseorang secara faktual, maka dapat dijamin keotentikan

20 Eryanto, Analisis, 10.
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dan citarasa kehidupan yang sesunguhnya, terutama yang menyangkut perincian

lingkungan yang nyata sebagaimana dikemukakan pengarang.21

Menyusun biografi adalah seni untuk bercerita. Bercerita tentang kehidupan

seorang tokoh dimasa lampau yang memiliki pengaruh, pemikiran dan pandangan

yang luas dan tajam terhadap suatu permasalahan, ide dan gagasan.Atau tokoh

yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah yang bermanfaat

bagi orang lain. Sehingga membuat orang lain tertarik mengikuti kisah hidup

tokoh, meneladani dan memahami kunci kesuksesan tokoh.

Biografi seseorang meskipun membahas tentang individu namun dimensi

yang ditampilkannya untuk orang banyak.Dari titik pemberangkatan bercerita,

maka akan kelihatan bahwa kisah mereka memang layak untuk ditulis karena

menjadi arus dari sungai besar pergumulan manusia negeri ini dengan

zamannya.22

Menurut Kuntowijoyo, Setiap biografi seharusnya mengandung empat hal,

yakni: kepribadian tokoh, kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah

zamannya, serta keberuntungan dan kesempatan yang datang.23

a. Kepribadian tokoh

Secara umum kepribadian seorang individu dapat dikategorikan pribadi sehat,

apabila pribadi tersebut berorientasi ke luar dalam menghadapi persoalan hidup

Dalam penulisan biografi kepribadian tokoh menjadi pokok pembahasan penting

yang harus diperlihatkan kepada pembaca. Kepribadian yang dimunculkan

haruslah suatu sikap dan pemikiran yang dapat diteladani, diakui, diidolakan dan

dianggap memberikan inspirasi bagi orang lain. Menurut Kuntowijoyo

kepribadian tokoh sangat ditonjolkan, dalam hal ini kepercayaan bahwa sejarah

adalah kumpulan biografi. Individulah yang menjadi pendorong transformasi

sejarah.

21 Keraf, Argumentasi, 142.
22 M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar (Jakarta: Kencana,

2014), 133.
23 Alex Sobur, Komunikasi Naratif, paradigma, analisis dan aplikasi (Bandung: PT.Remaja

Rosda Karya,2014), H. 315
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Kepribadian didefenisikan oleh Derlega, Winstead dan Jones sebagai sebuah

sistem yang relatif stabil mengenai karakteristik individu yang bersifat internal

yang berkontribusi terhadap pikiran, perasaan dan tingkah laku yang konsisten.24

Dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang dihadapi,

ternyata tidak semua individu mampu menampilkannya secara wajar, normal atau

sehat.Diantara mereka banyak juga yang mengalaminya secara tidak sehat. E.B.

Hurlock mengemukakan bahwa karekteristik penyesuaian atau kepribadian sehat

ditandai dengan:25

1) Mampu menilai diri secara realistik. Individu yang kepribadiannya sehat

mampu menilai diri apa adanya baik kelebihan maupun kelemahannya,

menyangkut fisik (postur tubuh, wajah, keutuhan dan kesehatan) dan

kemampuan (kecerdasan dan keterampilan).

2) Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat menghadapi situasi

atau kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerimanya

secara wajar. Dia tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu

yang harus sempurna.

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Individu dapat

menilai prestasinya (Keberhasilan yang diperolehnya) dan mereaksikannya

secara rasional.

4) Menerima tanggung jawab.Individu yang sehat adalah individu yang

bertanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya

untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya.

5) Kemandirian (autonomy). Individu memilki sifat mandiri dalam cara

berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan

mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku

di lingkungannya.

6) Dapat mengontrol emosi. Individu merasa nyaman dengan emosinya. Dia

dapat menghadapi situasi frustasi, depresi atau stres secara positif atau

konstruktif tidak destruktif.

24 Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori kepribadian (Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 2011), H. 3

25 Ibid., 12-14.
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7) Berorientasi tujuan. Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin

dicapainya. Namun, dalam mrumuskan tujuan itu ada yang realistik dan

ada yang tidak realistik. Individu yang sehat kepribadiannya dapat

merumuskan tujuannya berdasarkan pertimbangan secara matang

(rasional), tidak ada paksaan. Dia berupaya mengembangkan

kepribadiannya (wawasan) dan keterampilan.

8) Berorientasi ke luar. Dia bersifat respek (hormat), empati terhadap orang

lain, mempunyai kepedulian situasi atau masalah-masalah lingkungannya

dan bersifat fleksibel dalam berpikir.

9) Penerimaaan sosial. Individu dinilai positif oleh orang lain, mau

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat

dalam berhubungan dengan orang lain.

10) Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat

hidup yang berakar keyakinan agama yang dianutnya.

11) Berbagia. Individu yang sehat, situasi kehidupannya diwarnai kebahagian.

Kebahagiaan ini didukung oleh faktor-faktor pencapaian prestasi,

penerimaan dari orang lain dan perasaan dicintai atau disenangi orang lain.

b. Kekuatan sosial yang mendukung

Individu hidup berdampingan, saling membutuhkan satu sama

lain.Keberadaan individu yang bedampingan dengan individu atau kelompok

dapat memberikan kekuatan, dorongan dan motivasi dalam menjalani kehidupan.

Dalam hubungan antara individu dengan individu lain, reaksi yang timbul

menjadi sesuatu yang penting sebagai akibat dari suatu hubungan. Reaksi tersebut

menyebabkan sebuah tindakan yang lebih luas yang akan menjadi sebuah

dorongan bagi tindakan-tindakan selanjutnya. Kecendrungan dari reaksi individu

tersebut akan menimbulkan hasrat untuk menyatu dengan manusia disekelilingnya

(masyarakat) dan menyatu dengan alam disekelilingnya.26

Tindakan atau perbuatan yang dilakukan individu terhadap suatu kelompok

akan menimbulkan suatu reaksi berupa dukungan atau perlawanan. Munculnya

dorongan dari sekelompok orang (keluarga, organisasi, masyarakat) akan

26 Soerjono Soekonto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 100.
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memberikan kekuatan bagi seseorang untuk dapat melanjutkan tindakan-tindakan

yang akan dilakukannya untuk memenuhi hasrat, kepentingan kelompok maupun

kepentingan individu. Dalam hal ini Kuntowijoyo  mencontohkan dengan

Marxisme sangat mendukung anggapan bahwa kekuatan sosiallah yang berperan,

bukan perorangan.

Kekuatan sosial dapat diartikan sebagai dorongan yang menjurus pada

tindakan sosial yang menuntut seorang individu agar selalu bisa beradaptasi

dengan masyarakat. Bentuk dorongan inilah yang akan dilihat dalam Film Ketika

Bung Di Ende yang mampu menguatkan Soekarno dan memberikan kekuatan

untuk mengarahkan tindakannya ke arah positif (membangun).

c. Lukisan Sejarah Zamannya

Lukisan sejarah zamannya merupakan gambaran kehidupan seorang tokoh

dimasa lampau. Masa lalu yang menggambarkan suatu kejayaan atau suatu masa

yang menjadi kunci penting yang membuat perubahan dalam kehidupannya.

Perubahan yang terjadi dapat timbul karena pemikiran, ide-ide dan terobosan yang

diberikan tokoh dalam suatu zaman yang berdampak terhadap orang

sekelilingnya.Menurut Kuntowijoyo, dalam melukiskan zaman memungkinkan

seseorang muncul jauh lebih penting ketimbang pribadi lain atau kekuatan sosial

yang mendukung.

Keadaan khusus yang dialami tokoh pada suatu zaman seperti sosioekonomi,

politik, budaya, sastra dan filsafat akan mempegaruhi pemikiran seorang tokoh di

zamannya. Hal ini penting mengingat seorang tokoh adalah anak zamannya. Tidak

ada pemikiran tokoh muncul tanpa konteks dan ada penyebab munculnya

pemikiran tersebut dalam sejarah zamannya.27

Film Ketika Bung Di Ende, merupakan fase penting dalam kehidupan

Soekarno, dimana saat menjalani pembuangan di Ende Soekarno berhasil

mengkonsepkan tentang rumusan dasar negara yang saat ini dikenal dengan

Pancasila. Pemikiran-pemikiran Soekarno pada masa itu tidak terlepas dari

pesoalan-persoalan yang dihadapinya di Ende. Ditambah lagi dengan kondisi

27 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi (Jakarta: Prenada,
2011) , 31.
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masyarakat Ende yang majemuk dan kehadiran Soekarno membawa perubahan

pada pemikiran masyarakat Ende yang tradisonal serta meninggalkan peristiwa-

peristiwa bersejarah pada zamannya.

d. Faktor keberuntungan dan kesempatan

Kemunculnya seseorang yang didukung oleh faktor keberuntungan  dan

kesempatan yang datang. Selain didukung oleh situasi dan kondisi suatu zaman,

kehadiran seseorang dengan ilmu dan keahliannya dalam menangani suatu

persoalan menjadi nilai lebih dibandingkan orang lain. Kuntowijoyo

memisalkannya dengan Aburrahmad Wahid (Gusdur) karena dia muncul tepat

waktu ketika kebetulan bangsa tengah terpecah-pecah dan ia dianggap sebagai

pemersatu  bangsa.28

Keempat poin tersebut digunakan untuk mengulas bagaimana Film Ketika

Bung Di Ende menggambarkan sosok Soekarno sebagai tokoh pejuang

kemerdekaan, seorang pemimpin kelurga dan tahanan politik selama berada di

Ende.

4. Biografi Singkat Soekarno

Ir. Soekarno yang akrab disapa Bung Karno lahir dengan nama Koesno

Sosrodihardjo, di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan

Raden Soekemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sering

mengalami sakit dimasa kecilnya, pada umur lima tahun nama Koesno berganti

menjadi Soekarno. Saat kecil Soekarno pernah tinggal bersama kakeknya Raden

Hardjokromo di Tulung Agung kemudian pindah ke Mojokerto bersama

orangtuanya. 29

Terdapat perbedaan pernyataan tentang tempat kelahiran Putra Sang Fajar ini.

Dalam pembelanjaran sejarah, tanah kelahiran Soekarno yang disebut adalah di

Blitar, Jawa Timur. Namun sebagian lagi menyebutkan Soekarno lahir di

Surabaya. Hal ini terjadi karena sedari kecilnya Soekarno sering berpindah tempat

bersama orangtuanya. Namun, Soekarno juga tidak menyangkali tanah

kelahirannnya di Surabaya seperti yang ditulis Cindy Adams dalam autobiografi

28 Sobur, Komunikasi, 315.
29 http://profil.merdeka.com/indonesia/s/soekarno diaekses pada tanggal 02/05/2016
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Soekarno yang berjudul Sukarno: An Autobiography as told to Cindy Adams

yang diterbitkan pada tahun 1965.

Perihal ini juga telah dikonfirmasi oleh Guruh Sukarnoputra, putra presiden

pertama Indonesia ini, bahwa Soekarno lahir di Surabaya bukan di Blitar. Guruh

juga mengoreksi bahwa penulisan nama Soekarno yang benar saat ini adalah

Sukarno, bukan dengan menggunakan ejaan lama (Belanda).Setelah merdeka

Soekarno mengganti penggunaan ejaan nama Soekarno dengan Sukarno. Tetapi,

dalam tanda tangan Soekarno masih tetap menggunakan ejaan lama “Soe” karena

tidak mudah untuk mengganti tanda tangan yang sudah dipakai selama 50 tahun

dan tertera dalam teks proklamasi.30

Soekarno menempuh pendidikan dasar  di Eerste Indlandse School

Mojekerto, kemudian melanjutkan ke Eerste Inlandse Scholl Mojokerto (1911),

Hoogere Burger Scholl (HBS) Mojokerto (1915) dan melanjutkan pendidikannya

di HBS Surabaya.Di Surabaya, Soekarno bertempat tinggal di pemondokan teman

ayahnya H.O.S Tjokroaminoto yang merupakan tokoh organisasi Sarekat Islam.

Di rumah tjokroaminoto inilah rasa nasionalisme diri Soekarno terus menggelora

dan bertemu tokoh islam dan orang-orang hebat lainnya. Kemudian Soekarno

mulai aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti Tri Koro Darmo, Budi

Utomo, Jong Java pada tahun 1918. Tamat pada tahun 1920 dari HBS, Soekarno

melanjutkan studinya ke Technische Hoge School (sekarang berganti nama

menjadi Institut Teknologi Bandung) di Bandung dan mengambil jurusan teknik

sipil.31

a. Pergerakan dan Perjuagan Soekarno

Semenjak menempuh pendidikan di Surabaya dan tinggal di rumah H.O.S

Tjokroaminoto, Soekarno mulai mengikuti berbagai aktifitas Tjokroaminoto dan

orgnisasi politik.Soekarno mendirikan berbagai organisasi poilitik sekaligus

menjadi pemimpinnya. Pergerakan dan perjuangan yang dilakukan Sokarno

semakin kritis dan tajam terhadap Belanda saat menjalani studinya di Bandung.

Hal ini dapat dilihat dari tulisan, pidato dan orasi Soekarno. Karena Belanda

30 http://antaranews.com/berita/500057/guruh-terkait-ungkap-koreksi-terkait-tempat lahir-
sukarno.

31 http://profil.merdeka.com/indonesia/s/soekarno diakses pada tanggal 02/06/2016.
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merasa terancam, Soekarno ditangkap, dibuang, dipenjarakan dan diasingkan.

Keluar dari penjara Sukamiskin, Soekarno diasingkan di Ende kemudian

dipindahkan ke Bengkulu.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kenerdekaan Indonesia (BPUPKI)

dibentuk oleh Jepang untuk membuat persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Disusunlah panitia persiapan rumusan dasar negara, bentuk negara dan rancangan

undang-undang yang dipimpin oleh Soekarno. Setelah tugas perumusan selesai,

BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) yang diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama Bangsa

Indonesia, Soekarno yang didampingi Hatta memproklamasikan Kemerdekaan

Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur di depan rakyat Indonesia. Berbagai

peristiwa besar muncul dalam membangun negara yang baru merdeka ini.

Munculnya pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada tahun

1965 melahirkan krisis hebat di Indonesia. Soekarno yang menolak tuntutan

rakyat untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom

(Nasionalisme, Agama, Komunisme). Sikap Soekarno ini melemahkan posisinya.

Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditandatangani oleh

Soekarno yang berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil

tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan

pribadi presiden.

Pada 22 Juni 1966, MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno

atas G30S. 20 Februari 1967, Soekarno meletakkan jabatannya dan dinyatakan

sebagai tahanan rumah dan tinggal di Wisma Yaso. 21 Juni 1970 Presiden

Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot

Subroto, Jakarta karena sakit yang dideritanya. Presiden Soekarno disemayamkan

di Wisma Yaso, Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur

berdekatan dengan makam ibundanya.

b. Soekarno dan Wanita

Penampilan Soekarno terlihat seperti sosok laki-laki yang kharismatik.

Tampil dengan menggunakan seragam dan peci yang sedikit miring ke kanan.
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peci miring Soekarno menjadi ciri khasnya. Pemakaian peci dengan sedikit miring

ini dilakukan Soekarno untuk menutupi bekas lukanya di bagian dahi.

Soekarno adalah seorang pecinta dan pemuja perempuan.Soekarno mualai

mengenal perempuan dan tumbuh kasmaran pada usia 14 tahun. Jiwanya yang

labil terus berkelana dari satu bunga ke bunga lain. Berderat-deret mekar bunga-

bunga Indo: Reka Meelhusyen, Pauline Gebe, Laura yang sempat menggunacng

dada. Cinta tak sampai, kemudian ia menemukan kembali cintanya pada tahun

1920 pada putri Tjokroaminoto dan menikahinya ditahun yang sama. Inggit

Garnasih dipersunting  pada tahun 1923, Fatmawati (1943), Hartini (1954),

Kartika manoppo (1959), Ratna Sari Dewi/Naoke Naemoto (1962), Haryati

(1963), Yurike Sanger (1964), Heldy Djafar (1966).32

c. Penghargaan Terhadap Soekarno

Berikut penghargaan yang diterima Soekarno baik dalam dan luar negeri:33

1) Gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri

antara lain dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut

Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin,

Institut Agama Islam Negeri Jakarta, Columbia University (Amerika

Serikat), Berlin University (Jerman), Lomonosov University (Rusia) dan

Al-Azhar University (Mesir).

2) Penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of

OR Tambo yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana

yang semuanya dilapisi emas dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki,

atas jasa Soekarno dalam mengembangkan solidaritas internasional demi

melawan penindasan oleh negara maju serta telah menjadi inspirasi bagi

rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri

dari politik apartheid. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Kantor

Kepresidenan Union Buildings di Pretoria (April 2005).

32 Reni Nuryanti, Istri-Istri Soekarno, (Yogyakarta: Ombak, 2007), 5.
33 http://profil.merdeka.com/indonesia/s/soekarno diakses pada tanggal 02/06/2016.
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SILSILAH KELUARGA

Gambar 2.2: Silsilah Keluarga Soekarno
Sumber: Reni Nuryanti, Istri-Istri Soekarno halaman 240
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5. Tinjauan Terhadap Film

Film hadir bak mimpi bagi penonton. Setiap film yang disuguhkan membawa

penonton untuk berimajinasi dan tenggelam dalam suasana film, dengan sajian-

sajian peristiwa yang silih berganti mencekam semangat penonton, yang

mengakibatkan tambah sedikitnya kemungkinan untuk memberikan pendapat dan

pemikiran sendiri. Film yang hadir di tengah masyarakat memberi kesan tersendiri

dan tak jarang kesan tersebut menyentuh sanubari. Dan tidak tidak tertutup

kemungkinan segala sesuatu yang dilihat dalam film mempengaruhi jiwa

seseorang dengan sungguh-sungguh.

a. Konsep film

Film memiliki arti yang beragam, tergantung sudut pandang orang yang

mendefenisikan. Film dapat diartikan sebagai karya seni yang diproduksi secara

kreatif dan mengandung suatu nilai baik positif maupun negatif, sehingga

mengandung suatu makna yang sempurna.34

Sebagai karya seni, film tentunya tidak terlepas dari ilmu seni karena

memiliki suatu nilai estetika dalam suara dan gambar (audio-visual). Seni sendiri

merupakan suatu wujud yang terindera atau artefak yang dapat dilihat, didengar,

atau dilihat dan sekaligus didengar (visual, audio, audio-visual), seperti lukisan,

musik, dan teater.Tetapi, yang disebut seni itu berada di luar benda seni sebab seni

itu berupa nilai.Apa yang disebut indah, baik, adil, sederhana, dan bahagia itu

adalah nilai. Apa yang oleh seseorang disebut indah dapat tidak indah bagi orang

lain.35

Kegiatan produksi film atau cinematography merangkum semua aktifitas

dalam pembuatan film. Sistem gaya (stylistic) atau unsur sinematis juga turut

mendukung kegiatan Cinematography dan membangun film. Unsur sinematis

terdiri dari, mise enscene, cinematography, editing, dan sound. Mise enscene

merupakan segala hal yang terletak di depan kamera yang aka diambil gambarnya

dalam sebuah produksi film. Mise enscene terdiri dari empat aspek utama, yaitu:

34Marseli Sumarno, Dasar-Dasar Apresiasi Film. (Jakarta: Gramedia , 2005), 48.
35Jakob Sumardjo, Filsafat Seni. (Bandung: ITB, 2000), 45.
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setting (latar), kostum dan tata rias wajah (make-up), pencahayaan (lighting),dan

pelakonan (acting).36

Selain itu, dalam cinematography juga terdapat aspek pengambilan gambar

(shot), setiap adegan (framing), dan durasi (duration) adegan. Editing merupakan

tahap pemilihan shot-shot yang telah diambil, dipilih, diolah, dan dirangkai

sehingga menjadi suatu film yang utuh. Berdasarkan aspeknya, editing dijadikan

menjadi beberapa jenis yaitu: dialog dan musik atau efek suara.37

Perpaduan unsur-unsur cinematography ini memberikan nilai estetika atau

keindahan tersendiri dalam sebuah film.Kemudian film yang dikemas dalam

format audio visual pada akhirnya mengkomunikasikan sebuah pesan yang

terkandung di dalam film, baik secara eksplisit maupun implisit kepada

penontonnya.

b. Genre atau jenis film

Genre atau jenis film ada bermacam-macam. Sebenarnya tidak ada maksud

lain dari pemisahan tersebut. Namun secara tidak langsung kehadiran film-film

dengan karakter tertentulah yang akhirnya memunculkan pengelompokan

tersebut.38

Pada dasarnya, secara umum film dapat dikategorikan menjadi tiga

kelompok39:

1) Film fitur

Merupakan karya fiksi, yang strukturnya selalu berupa narasi. Proses

produksi diawali dengan kegiatan praproduksi yaitu proses penyusunan

skenario yang diadaptasi dari novel, cerita pendek, karya cetak lainnya

atau ditulis secara khusus.Kegiatan produksi, pembuatan film berdasarkan

skenario. Dan post produksi (editing) proses penyusunan gambar

berdasarkan cerita.

36Sumarno, Dasar, 121.
37Himawan Pratista, Memahami Film. (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), 123.
38 M. Bayu Widogdo dan Winastwan Gora S, Bikin Film Indi Itu Mudah (Yogyakarta: Andi,

2007), 26.
39 Marcel Denasi, Pengantar Memahami Semiotika Media (Yogyakarta: Jalasutra, 2010),

134.
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2) Film dokumenter

Film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan

setiap individu, mnggambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam

situasi yang apa adanya, tanpa persiapan pada kamera atau pewawancara.

Film dokumenter  menyajikan realita melaui berbagai cara dan dibuat

untuk berbagai macam tujuan. Namun, harus diakui film dokumenter tidak

pernah terlepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan dan

propoganda bagi kelompok tertentu. Salah satu alirab film dokumenter

adalah dokudrama. Dalam dokudrama terjadi reduksi realita demi tujuan

estetis agar gambar dan cerita lebih menarik. Sekalipun demikian jarak

antara kenyataan dan hasil yang tersaji lewat dokudrama biasanya tidak

beda jauh. Dalam dokudrama realita tetap jadi pakem pegangan.40 Film

Ketika Bung Di Ende, merupakan jenis film dokumenter beraliran

dokudrama.

3) Film animasi/ film kartun

Teknik pemakaian film untuk menciptakan ilusi gerakan dari

serangkaian gambaran benda dua atau tiga dimensi. Membangun sebuah

cerita dalam film tidak jauh berbeda dengan membuat cerita pendek

ataupun cerita novel. Bahkan tak jarang film-film di adopsi dari  cerita

pendek maupupun novel. Cerita adopsi tersebut dikontruksikan lagi dalam

konsep  narasi film atau audio visual.

c. Unsur-Unsur Film

Media film memiliki unsur-unsur film sebagai berikut41:

1) Shot (Syut)

Shot dapat dirumuskan sebagai peristiwa yang direkam oleh kamera

tanpa interupsi, dimulai saat tombol perekam pada kamera ditekan sampai

dilepas kembali. Panjang shot tergantung pada lamanya tombol kamera

ditekan. Pada umumnya sebuah film cerita terdiri atas ratusan shot, setiap

40 Heru Efendi, Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser, (Jakarta: Erlangga,
2009), 1.

41 Sumarno, Dasar, 37.
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shot dihasilkan dari sudut pandang kamera (camera angle). Terhadap

reaksi-reaksi yang hendak direkam.

2) Scene (adegan)

Scene adalah rangkaian rasi shot dalam satu ruang dan waktu serta

mempunyai kesamaan gagasan karena dibatasi tempat dan waktu. Jika

tempat dan waktu berubah, maka berubah pula scene nya. Scene terbentuk

dari gabungan shot yang disusun secara berarti dan menimbulkan suatu

pengertian yang lebih luas tapi utuh.

3) Sequence (babak)

Sequence atau sekuen terbentuk apabila beberapa adegan disusun

secara berarti dan logis. Sekuen dapat dibandingkan dengan babak dalam

teater/kesimpulan adegan.

d. Film Sebagai media Komunikasi massa

Pada dasarnya Komunikasi Massa adalah Komunikasi melalui media massa,

media cetak (surat kabar, majalah dan tabloid), media elektronik (televisi, radio),

buku dan film (film bioskop dan bukan negatif film yang dihasilkan kamera).42

Sebagai salah satu media massa dalam berbentuk audio visual, film menjadi

sebuah karya estetika sekaligus sebagai alat informasi yang bisa menjadi alat

penghibur, alat propaganda, juga alat politik. Ia juga dapat menjadi sarana rekreasi

dan edukasi, disisi lain dapat pula berperan sebagai penyebarluasan nilai-nilai

budaya baru. Film bisa disebut sebagai sinema atau gambar hidup yang diartikan

sebagai karya seni, bentuk populer dari hiburan, juga produksi industri atau

barang bisnis. Film sebagai karya seni yang lahir dari proses kreativitas yang

menurut kebebasan berkreativitas.43

Seperti media komunikasi massa yang lain, film tidak lepas dari gambaran

lingkungan sosial masyarakat. Film dapat menjalankan fungsi sebagai media

untuk bisnis, sosial, propoganda dan alat politik sama halnya dengan media massa

pada umumnya. Film juga dianggap sebagai metode yang baik dalam pendidikan

dan memegang peran penting. Oleh sebab itu diberbagai Universitas, sekolah,

42 Nurudin, Pengantar Komunikassi Massa (Jakarta:Rajawali Pers, 2013),.5.
43 Akhlis Suryapati, Hari Film Nasional Tinjauan dan Restrospeksi, (Jakrta: Panitia Hari

Film Nasional ke-60 Direktorat perfilman tahun 2010), 26.
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pelatihan pendidikan di industri-industri, lembaga kesehatan, jawatan pertanian,

polisi lalu lintas dan sebagainya. Film kini dipergunakan untuk mengintensifkan

usahanya.44

Dengan demikian, film juga menjalankan fungsi komunikasi yang diemban

dalam masyarakat, yaitu; Pertama, pengawas Lingkungan yang mengingatkan

anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua,

korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan.

Ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya.45

Secara teoritis dan telah terbukti pula dalam praktek kebenaranya, film adalah

alat komunikasi massa yang paling dinamis dewasa ini. Apa yang terpandang oleh

mata dan terdengar oleh telinga, masih lebih cepat dan lebih mudah masuk akal

dari pada apa yang hanya dapat dibaca dan memerlukan lagi pengkhayalan untuk

mendapatkan makna.46

e. Tinjauan terhadap Film Ketika Bung Di Ende

Film Ketika Bung Di Ende (KBDE) disutradarai oleh Viva Westy, bercerita

tentang penggalan kisah kehidupan Soekarno dengan ruangan pengisahan dari

tahun 1934-1938, ketika Soekarno diasingkan oleh Kolonial Belanda sebagai

tahanan politik di Ende, Flores.

Pada tahun 1934 Soekarno dan keluarga tiba di Ende. Jauh sebelum

kedatangannya Kolonial Belanda telah melakukan propoganda terhadap sosok

Soekarno sehingga tidak ada sambutan ramah masyarakat terhadapnya, justru

masyarakat setempat mengabaikan dan mengacuhkan keberadaan Soekarno.

Kejadian itu membuat Sekarno terasing secara sosial dan politik di tengah

masyarakat dan mengalami keterasingan yang sangat menyiksa batinnya. Dalam

“curhat”nya kepada Cindy Adams penulis biografinya, Bung Karno menyatakan

betapa perih jiwanya, betapa luka hatinya. Hantaman rindu Pulau Jawa

menghantam-hantam rongga dada dan ruang kepala. Sekalipun begitu, sebagai

44 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi ( Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2003), 209.

45 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), 147.

46 Usman Ismail, Usman Ismail Mengupas Film (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), . 47.
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pimpinan keluarga, tak sekalipun ekspresi duka ia tampakkan di hadapan Ibu

Amsi sang mertua, Inggit Garnasih sang Istri dan Ratna Djuami sang anak

angkat.47

Sedikit demi sedikit ia mulai bisa bergaul (ia memulainya dengan

mengadakan pengajian) dan banyak membaca di perpustakaan pastoran Ende. Di

sini pula ia banyak berdiskusi dengan Pastor Huytink yang meramalkannya bahwa

ia akan jadi presiden. Soekarno memperkenalkan dan membentuk grup tonil atau

sandiwara bersama bersama masyarakat golongan kecil Ende yang terdiri dari

orang-orang biasa, para nelayan, petani dan pedagang. Tonil Kalimutu adalah

nama grup bentukan Soekarno yang diusulkan oleh Inggit Garnasih. Berlatih

untuk pertunjukan tonil menjadi agenda rutin sampai waktu pertunjukan tiba.

Dalam kelompok sandiwara ini Soekarno bertindak sebagai pendiri, pelatih,

penulis naskah drama dan penata panggung.

Pengasingan membuatnya banyak merenung dan mengantarkannya pada

konsep dasar negara yang pada 1945 dirumuskan sebagai Pancasila. Ketika ia

sakit keras, Inggit menulis surat kepada MH Thamrin, agar Soekarno

dipindahkan. Berkat bantuan Thamrin, Soekarno pindah ke Bengkulu setelah

empat tahun di Ende.

Yang menarik dalam film KBDE adalah penceritaan kehidupan Soekarno

yang berdasarkan pada peristiwa nyata dalam kehidupannya. Cerita yang

didasarkan pada riset yang dikemas dalam bentuk drama dokumenter. Sisi lain

dari kehidupan Soekarno disajikan dalam film ini. Kehidupan pribadi yang luput

dari pandangan sejarah.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan skripsi yang memiliki

beberapa kesamaan dengan penelitian. Adapun beberapa judul penelitian yang

didapat adalah sebagai berikut :

1. Analisis Narasi Film 99 Cahaya di Langit Eropa oleh Atik Sukriati    Rahmah

tahun 2014, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Jakarta. Sajian dalam

47 AbduRauf, Bung Karno vs Kartosuwiryo Membongkar Sumber Dana DI/TII (Depok:
Imania, 2011), 232.
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skripsi ini menggambarkan sejarah keberjayaan islam di eropa dan pola

komunikasi antar agama serta budaya yang terjadi pada masyarakat muslim

eropa. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu pada

pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Perbedaannya terdapat pada

objek dan fokus penelitian.48

2. Kasih Sayang Ayah dalam Film Analisa Naratif Film Miracle In Cell No. 7

dengan Teori Algirdas Greimas oleh Fatimah Rusmawati dan Ratih Husanah

Sudrajat, mahasiswa dan dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Telkom.

Pada jurnal tersebut dipaparkan aktan-aktan dan alur yang ada dalam teori

Greimas. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu menggunakan teori yang

sama, teori Algirdas Greimas. Meskipun menggunakan teori yang sama,

terdapat perbedaan yaitu pada objek dan fokus dalam penelitian. Objek dalam

penelitian tersebut fokus pada kasih sayang ayah yang ada dalam Film Miracle

In Cell No. 7 sedangkan dalam penelitian ini adalah Film Ketika Bung Di Ende

yang memiliki fokus pada biografi Soekarno selama di Ende.49

3. Analisis Struktur Naratif dalam Membangun Biografi Soekarno pada Film

Soekarno Karya Hanung Bramantyo oleh Meria Agustiana, Jurusan Televisi

dan Film Universitas Jember. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu,

tentang biografi Soekarno dan menggunakan analisis naratif, meskipun dalam

film terdapat objek dan fokus yang berbeda.Pada penelitian tersebut melihat

struktur naratif dari perspektif ruang dan waktu serta mise-en-scence untuk

mendukung visual dan setting dalam membangun biografi Soekarno. Dalam

penelitian ini, peneliti menganalisis film Ketika Bung Di Ende (KBDE) karya

Viva Westi yang mengangkat cerita tentang biografi Soekarno di Ende yang

terdapat dala dalam film KBDE dan menggunakan naratif dalam menganalisis

peran tokoh (aktan) dan segi cerita. 50

48 Atik Sukriati Rahmah, Analisis Narasi Film 99 Cahaya di Langit Eropa, Skripsi Program
Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

49 Fatimah Rusmawati dan Ratih Husanah Sudrajat Analisa Naratif Film Miracle In Cell No.7
dengan Teori Algirdas Greimas, Jurnal Komunikasi, Universitas Telkom Bandung,2015

50 Meria Agustiana, Analisis Struktur Naratif dalam Membangun Biografi Soekarno pada
Film Soekarno Karya Hanung Bramantyo, Skripsi Program Televisi dan Film, Universitas Jember,
2015.
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C. Kerangka Pikir

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori naratif model

aktansial A.J Greimas. Dimana dalam teori ini terdapat enam aktan yang

mengkarakterisasi sebuah narasi. Aktan adalah figur-figur yang berperan dalam

suatu peristiwa yang terdiri dari subjek, objek, pengirim, penerima, penolong dan

penghambat. Setiap aktan menduduki posisi, fungsi dan relasinya masing-masing

dalam sebuah peristiwa.

Untuk mengidentifikasi keberadaan aktan dalam Film Ketika Bung Di Ende,

maka film dibagi kedalam beberapa sekuen. Sekuen yaitu kumpulan beberapa

adegan yang disusun secara berarti dan logis. Kemudian dalam setiap sekuen ini

akan dilihat bagaimana posisi, fungsi dan relasi masing-masing aktan

mengarahkan narasi biografi Soekarno.

Dokumentasi dan observasi dilakukan terhadap Film Ketika Bung Di Ende

untuk mendapatkan transkip data berupa dialog-dialog yang ada dalam film.

Kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk

mendapatkan gambaran mendalam tentang kehidupan Soekarno di Ende.

Guna mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan analisis terhadap

narasi film dengan analisis naratif ini, maka berdasarkan kerangka teoretis yang

telah dipaparkan dan permasalahannya, maka disusunlah kerangka pikir sebagai

berikut:
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Gambar 2.3
Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Naratif Biografi

Soekarno Pada Film Ketika Bung Di Ende.
Sumber: Kajian teori dan olahan penulis
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