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ABSTRAK 

 

Nama     : Firzi Nanda 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul    : Analisis Semiotika Makna Representasi Perjuangan Anak  

Dalam Film Surat Kecil Untuk Tuhan Versi Remake Tahun 

2017 

 

Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok masyarakat. Pesan film pada 

komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film tersebut. 

Pada umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan 

pendidikan, hiburan dan informasi. Film sebagai media informasi yang paling 

mudah dicerna oleh semua kalangan audiens. Audiens yang dimaksud adalah 

penonton dari segala usia, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan 

pengetahuan. Film Surat Kecil Untuk Tuhan menceritakan kisah perjalanan dua 

orang kakak beradik dalam menjalani kisah hidup yang penuh rintangan dan 

kerasnya hidup diperkotaan semenjak orang tua mereka meninggal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tanda dan makna yang digunakan untuk 

menyampaikan makna representasi perjuangan anak dalam film Surat Kecil Untuk 

Tuhan. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika yang membahas 

makna tanda atau lambang atau simbol dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menyaksikan dan 

mendokumentasikan film Surat Kecil Untuk Tuhan secara langsung. Dalam 

analisis data, penulis menggunakan system ikon, indeks, dan simbol yang 

dikemukakan oleh Charles Sanders Pierce. Sistem ikon (icon) yang merupakan 

makna tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan 

bentuk alamiah, indeks (index) merupakan makna tanda yang langsung mengacu 

pada kenyataan, dan simbol (symbol) merupakan makna tanda yang menunjukkan 

hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan 

terdapat enam scene dari empat puluh enam scene yang merepresentasikan 

perjuangan anak, ditunjukkan dari simbol – simbol yang ditampilkan melalui 

sikap, aksi, dan dialog. Dalam film ini representasi perjuangan anak dibagi 

menjadi empat indikator yaitu pantang menyerah, berani bertindak, rela 

berkorban, dan tidak mudah putus asa. 

 

Kata kunci : Semiotika, Film, Surat Kecil Untuk Tuhan 
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ABSTRACT 

Name               :  Firzi Nanda 

Department    :  Communication 

Title       : A Semiotic Analysis of Representation Meaning on Child 

Struggle  in the Film “Surat Kecil Untuk Tuhan” of  2017 

Remake Version 

 

Film is an audio visual communication medium to convey a message to a group of 

people. The message of the film in mass communication can be anything 

depending on the mission of the film. In general, a film can include a variety of 

messages like messages of education, entertainment and information. Film is the 

most easily digestible information medium for all audiences. The intended 

audience is audience of all ages, with various educational and knowledge 

backgrounds. The Film “ Surat Kecil untuk Tuhan” (Little Letter to God) tells the 

story of the life journey of two siblings under the obstacles and the harshness of 

living in the city since their parents died. This study aims to know the signs and 

meanings used to convey the meaning of the representation of children's struggles 

in the film “Surat Kecil untuk Tuhan” (Little Letter to God). This study uses a 

semiotic analysis method that discusses the meaning of signs or symbols with a 

qualitative descriptive approach. The data collection technique of this research is 

by watching the film and studying the documents of the movie directly. In data 

analysis, the researcher uses the system of icons, indexes, and symbols proposed 

by Charles Sanders Pierce. The system of icons is the meaning of the sign having 

the relationship between the marker and the sign in the natural form.The index 

(index) is the meaning of the sign that directly refers to reality. And the symbol 

(symbol) is the meaning of the sign that shows the natural relationship between 

the marker and the sign. Based on the analysis that has been done, it can be 

concluded that in the film, there are six scenes from forty-six scenes that represent 

the struggle of children, shown from the symbols that are displayed through 

attitudes, actions, and dialogues. In this film the representation of a child's 

struggle is divided into four indicators namely never giving up, being brave to act, 

willing to sacrifice, and not easily discouraged. 

 

Keywords: Semiotics, Film, Surat Kecil untuk Tuhan 

 

  



 

iii 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat 

kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada 

junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat 

manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh cahaya dan ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. 

Skripsi dengan judul “Analisis Semiotika Makna Representasi 

Perjuangan Anak Dalam Film Surat Kecil Untuk Tuhan Versi Remake 

Tahun 2017”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 

satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada 

jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka 

dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 

dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 

penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai 

pihak. Teristimewa kepada orang tua penulis, yaitu ayahanda Mulyadi dan Ibunda 

tercinta Lastina yang selalu setia mencurahkan kasih sayang, do‟a, motivasi, serta 

dukungannya baik secara moril dan materil. Terima kasih atas segala ayahanda 

dan ibunda berikan dan tidak bisa dilupakan dan tidak mungkin terbalas oleh 

penulis. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



 

iv 

3. Bapak H. Kusnedi, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Nurdin, MA Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, Bapak Dr. 

Azni, M.Ag Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, dan Bapak 

Yantos, S.IP, M.Si Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Ibu Tika Mutia, M.I.Kom Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, 

nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 

9. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si Penasehat Akademik (PA) yang telah 

memberikan nasehat dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

10. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu bermanfaat dan pelayanan  akademik kepada penulis. 

11. Teman – teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2015 yang sama sama 

telah berjuang dalam perkuliahan sampai memperoleh gelar, semoga 

sukses dan semangat buat kita semua. 

12. Teman – teman KKN Desa Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai. Terima 

kasih atas bantuan dan pengalaman berharga selama penulis berada 

dilokasi KKN. 

13. Kepala PT. Centro Digital Riau Mediatama (Ceria TV) Pekanbaru dan 

seluruh crew yang bersangkutan  yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman serta pelajaran selama pelaksanaan kerja lapangan. 



 

v 

14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu – 

persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh 

karna itu, penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran pembaca bersifat 

membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua 

pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama mengikuti 

pendidikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

 

 

Pekanbaru, 21 Juli 2019 

Penulis, 

 

 

 

 

Firzi Nanda 

NIM. 11543102311  



 

vi 

DAFTAR ISI 

 

 

ABSTRAK....................... ............................................................................           i 

KATA PENGANTAR..................................................................................         iii 

DAFTAR ISI.................................................................................................         vi 

DAFTAR TABEL........................................................................................       viii 

DAFTAR GAMBAR....................................................................................         ix 

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................          1 

A. Latar Belakang Masalah................................................................          1 

B. Penegasan Istilah..........................................................................           6 

C. Rumusan Masalah.........................................................................           7 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....................................................           8 

E. Sistematika Penulisan...................................................................           9 

 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.............................         10 

A. Kajian Teori..................................................................................         10 

B. Kajian Terdahulu...........................................................................        26 

C. Kerangka Pikir...............................................................................        33 

 

BAB III METODE PENELITIAN.............................................................        34 

A. Metodologi dan Pendekatan.........................................................         34 

B. Objek Penelitian...........................................................................         34 

C. Waktu Penelitian...........................................................................         35 

D. Sumber Data.................................................................................         35 

1. Data Primer...............................................................................        35 

2. Data Sekunder...........................................................................        35 

E. Teknik Pengumpulan Data..........................................................          35 

1. Observasi..............................................................................          35 

2. Dokumentasi........................................................................           36 

F. Teknik Analisis Data...................................................................          36 

G. Teknik Keabsahan Data...............................................................          37 



 

vii 

BAB IV GAMBARAN UMUM.................................................................          39 

A. Gambaran Umum Film Surat Kecil Untuk Tuhan........................         39 

B. Alur Cerita Film Surat Kecil Untuk Tuhan..................................         40 

C. Profil Pemeran Film Surat Kecil Untuk Tuhan............................         40 

D. Falcon Pictures..............................................................................        49 

E. Kru Film........................................................................................        52 

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................        55 

A. Hasil Penelitian..............................................................................        55 

B. Pembahasan...................................................................................        62 

 

BAB VI PENUTUP......................................................................................        77 

A. Kesimpulan...................................................................................          77 

B. Saran.............................................................................................          78 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN   

  



 

viii 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 2.1  Jenis tanda dan cara kerjanya  ................................................  14 

Tabel 2.2  Proses Representasi Fiske .......................................................  22  

Tabel 4.1  Pameran Film Surat Kecil Untuk Tuhan  ...............................  40 

Tabel 4.2  Film dan Sinetron yang dibintangi Bunga Citra Lestari  ........  42 

Tabel 4.3  Daftar film yang diperankan Joe Taslim  ...............................  44 

Tabel 4.4  Film – film yang dibintangi Lukman Sardi  ...........................  46 

Tabel 4.5  Daftar film produksi Falcon Pictures .....................................  50 

Tabel 4.6  Kru Produksi Film  .................................................................  52 

Tabel 4.7  Daftar Film Garapan Fajar Bustomi  ......................................  54 

Tabel 5.1  Hasil Analisis Seluruh Scene Dalam Film Surat Kecil Untuk 

Tuhan      .................................................................................  56 

Tabel 5.2  Scene Angel dan Anton yang berusaha kabur dari rumah 

pamannya      ...........................................................................  64 

Tabel 5.3  Scene Anton yang menyuapi adiknya Angel yang sedang 

kelaparan      ............................................................................  66 

Tabel 5.4  Scene Anton dan Angel lari dari razia anak jalanan  ..............  68 

Tabel 5.5  Scene Angel kena hukuman karna tidak menuruti perintah  ..  70 

Tabel 5.6  Scene Anton dan Angel sedang mengamen ditengah hujan  ..  72 

Tabel 5.7  Scene Angel ditabrak mobil saat hendak menyebrang  ..........  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Hubungan Tanda, Objek, dan Interpretant…….…..          13 

Gambar 4.1 Cover Film Surat Kecil Untuk Tuhan………………………..          39 

Gambar 4.2 Bunga Citra Lestari………………………..………..………..          41 

Gambar 4.3 Joe Taslim……………………………………..……..………          42 

Gambar 4.4 Bima Azriel…………………………………………………..          44 

Gambar 4.5 Lukman Sardi………………………………………………...          45 

Gambar 4.6 Falcon Pictures……………………………………………….          49 

Gambar 4.7 Fajar Bustomi………………………………………………...          57 

Gambar 5.1 Angel dan Anton berusaha kabur dari rumah pamannya…….          63 

Gambar 5.2 Angel dan Anton berusaha kabur dari rumah pamannya…….          63 

Gambar 5.3 Anton menyuapi adiknya yang sedang lapar………..….……          65 

Gambar 5.4 Anton menyuapi adiknya yang sedang lapar………...………          65 

Gambar 5.5 Anton dan Angel berlari menghindari razia anak jalanan……          67 

Gambar 5.6 Anton dan Angel berlari menghindari razia anak jalanan……          67 

Gambar 5.7 Angel kena hukuman karna bermain…………..………..……          70 

Gambar 5.8 Angel kena hukuman karna bermain…………………………          70 

Gambar 5.9 Anton dan Angel mengamen ditengah hujan deras…………..          72 

Gambar 5.10 Anton dan Angel mengamen ditengah hujan deras………….         72 

Gambar 5.11 Angel ditabrang disaat hendak menyebrang……….....…....           74 

Gambar 5.12 Angel ditabrang disaat hendak menyebrang……...…………         74 

  



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media Komunikasi pada saat ini sudah sangat maju dan berkembang, 

segala macam bentuk media pada saat ini bisa kita akses dengan sedemikian 

rupa sehingga apapun bentuk informasi maupun berita, bisa kita ketahui dari 

media komunikasi yang sudah berkembang pada saat ini, segala jenis media 

tersebut yaitu seperti media cetak dan media online contohnya televisi, koran, 

majalah, surat kabar, film, media internet, dan media komunikasi lainnya. 

Perlu diketahui bahwa hubungan film dengan masyarakat memiliki 

sejarah panjang dan kajian tersendiri oleh para ahli komunikasi. Film dicap 

sebagai media komunikasi massa dan pesat berkembang seiring dengan 

jalannya perkembangan surat kabar pada saat ini. Ini berarti bahwa film 

dengan lebih mudah menjadi alat komunikasi karena film tidak mengalami 

unsur-unsur politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi kemajuan 

surat kabar pada masa pertumbuhannya. 

Film merupakan media informasi yang paling mudah dicerna oleh 

semua kalangan audiens. Audiens yang dimaksud adalah penonton dari segala 

usia, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Maka tak 

heran jika paradigma terhadap sebuah Negara dapat dengan mudah masuk dan 

mempengaruhi penilaian masyarakat. Tak jarang, media ini kemudian 

dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada 

audiens. Termasuk dalam hal ini adalah penerapan nilai-nilai moral dan 

propaganda atau “setelan mindset” tentang sebuah objek yang menjadi cerita 

dalam sebuah film. Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari 

komunikasi massa visual di belahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang 

menonton film di bioskop, film televisi dan film video laser setiap 

minggunya.
1
 

                                                             
1
 Elvinaro, Ardianto. Likiati Komala, Siti Karlina. Komunikasi Massa : Suatu Pengantar. 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007) hlm 143 
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Film sebagai salah satu bentuk media massa mempunyai peran penting 

dalam sosialkultural, artistik, politik dan dunia ilmiah. Pemanfaatan film 

dalam pembelajaran masyarakat ini sebagian di dasari oleh pertimbangan 

bahwa film mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian orang dan 

sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film mempunyai kemampuan 

mengantar pesan secara unik. Selain itu juga film merupakan salah satu media 

hiburan yang murah dan sederhana. Perkembangan perfilman akan membawa 

dampak yang cukup besar dalam perubahan sosial masyarakat. Perubahan 

tersebut di sebabkan oleh semakin bervariasi proses penyampaian pesan 

tentang realitas obyektif dan representasi yang ada terhadap realitas tersebut 

secara simbolik serta sebuah kondisi yang berbeda. Film sebagai salah satu 

jenis media massa menjadi sebuah saluran berbagai macam ide, gagasan, 

konsep serta dapat memunculkan pluralitas efek dari penayangannya yang 

akhirnya mengarah pada perubahan pada masyarakat. Efek pesan yang di 

timbulkan pada film dalam kemasan realitas simbolik ada yang secara 

langsung dirasakan pada khalayaknya bisa jadi perubahan emosi namun ada 

pula yang berdampak jangka panjang seperti perubahan gaya hidup, idealisme 

atau malah ideologi. 

Kemampuan dan kekuatan film menjangkau banyak orang menjadi 

potensi untuk mempengaruhi masyarakat yang menontonnya. Tema film yang 

menimbulkan perhatian dan kecemasan di masyarakat saat ini adalah film 

dengan adegan-adegan kekerasan, kriminalitas, dan sex. Adegan-adegan 

tersebut sering dipertunjukkan dalam film secara gamblang sehingga tanpa 

sadar mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan isi pesan 

dibaliknya. Film asing yang sering memenangkan penghargaan atau biasanya 

disebut film festival jarang ditemui di bioskop tanah air, padahal film-film 

itulah yang telah dinilai oleh para ahlinya memiliki kualitas dan pesan baik 

yang dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat. Keterbatasan inilah yang 

membuat sebagian orang kurang paham dengan isi pesan dalam film.  

Industri film adalah industri bisnis. Prediket ini telah menggeser 

anggapan orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni, yang 
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diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan 

memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna. Meskipun pada kenyataanya 

adalah bentuk karya seni, industri film adalah bisnis yang memberikan 

keuntungan, kadang-kadang menjadi mesin uang yang sering kali, demi uang, 

keluar dari kaidah artistik film itu sendiri.
2 

Selain berfungsi entertainment, film juga dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk menyampaikan suatu idiologi karena film juga dapat 

membongkar suatu realita dan memberikan pencerahan dan penyadaran dalam 

masyarakat.  Disadari atau tidak, film dengan berbagai muatan ideologis di 

belakangnya menjadi sebuah alat ampuh, baik sebagi culture penetration 

ataupun sebaliknya, sebagai conter culture. Apalagi, jika ia sengaja ditujukan 

secara individu-individu yang secara psikologis disebutkan sangat rentan 

untuk menerima muatan itu. Sehingga menjadi kajian menarik untuk melihat 

bagaimana penerimaan terhadap simbol tanda dan lambang yang muncul 

dalam film yang dimunculkan media sebagai segmen utamanya.
3
 

Trend menonton film pada kaum remaja saat ini merupakan salah satu 

tolak ukur bahwa dunia film sangat dekat dengan kehidupan remaja. Pengaruh 

film itu besar sekali terhadap jiwa manusia. Penonton tidak hanya terpengaruh 

sewaktu atau selama duduk di dalam gedung bioskop saja, tetapi terus sampai 

waktu yang cukup lama. Anak-anak dan remaja sangat mudah terpengaruh 

oleh film. Karena sebagian besar remaja cenderung meluangkan waktunya 

untuk menonton film pada waktu lenggang.
4
 

Peneliti mengambil objek tentang film, film yang diambil adalah salah 

satu film Indonesia cukup diminati pada tahun 2017 lalu yang berjudul Surat 

Kecil Untuk Tuhan. Film ini rilis pada perayaan idul fitri tahun 2017 lalu, 

pada perayaan idul fitri tersebut membuat film ini banyak diminati karna pas 

                                                             
2 Ibid. hlm 143 
3 Sarlito Wirawan, Sarwono. Psikologi Remaja. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 

hlm 23 
4
 Onong Uhcjana, Effendy. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. (Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2003) hlm 208 
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pada momen libur hari raya idul fitri. Satu-satunya film dengan genre drama 

keluraga yang cocok untuk ditonton pada semua kalangan usia. 

Surat Kecil Untuk Tuhan menjadi film pembuka Falcon Pictures di 

tahun 2017. Diadaptasi dari novel karya Agnes Davonar, untuk skenarionya 

ditulis oleh Upi Avianto yang tahun lalu menggarap My Stupid Boss. Film 

drama ini digarap oleh Fajar Bustomi dan dibintangi Bunga Citra Lestari dan 

Joe Taslim. Film dengan judul yang sama pernah juga digarap pada tahun 

2011, film tersebut dibintangi oleh Dinda Hauw dan  Alex Komang, dan 

disutradarai oleh Harris Nizam. Film Surat Kecil Untuk Tuhan tahun 2011 

adalah film original sebelum di remake pada tahun 2017 dengan plot cerita 

yang berbeda, menceritakan tentang penderita kanker Rhabdomyosarcoma 

pertama di Indonesia. 

Surat Kecil Untuk Tuhan menceritakan kisah Anton dan Angel, kakak-

beradik yatim piatu yang harus menjadi anak jalanan dan terjebak dalam suatu 

sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis 

jalanan. Di usia mereka yang masih sangat kecil, mereka diperbudak untuk 

menjadi mesin uang. Keduanya tak pernah mengenal indahnya masa kecil. 

Hingga satu peristiwa terjadi, Angel mengalami kecelakaan di jalan raya. 

Ketika Angel sadar, ia sudah ditinggal seorang diri di rumah sakit. Dan sejak 

saat itulah Angel terpisahkan dengan Anton. Ia tidak pernah tahu lagi di mana 

keberadaan sang kakak. 

Berkat keluarga angkatnya di Sydney Australia, Angel tumbuh dewasa 

dan berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengacara. Di sana 

Angel bertemu dengan Martin, seorang dokter muda yang membuatnya jatuh 

cinta. Walau hidupnya sempurna, Angel tetap dihantui oleh masa lalunya. Ia 

tidak pernah bisa berhenti memikirkan Anton. Di tengah hidupnya yang penuh 

kebahagiaan dan rencananya untuk menikah dengan Martin, Angel mengambil 

keputusan kembali ke Jakarta untuk mencari keberadaan sang kakak.  

Film dibuka dengan kisah haru Angel dan Anton, mulai dari di tempat 

bibinya disiksa pamannya hingga kabur ke jalanan dan ditemukan oleh Om 

Rudi yang ingin menampung mereka. Dengan color grading yang konsisten 

https://id.bookmyshow.com/jakarta/film/surat-kecil-untuk-tuhan/ET00004749
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mendung di awal, kisah pilu kakak-beradik ini makin terasa. Gongnya ketika 

Angel tertabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Izzati Khanza 

cukup menjiwai perannya sebagai Angel kecil, pujian utama tentunya 

disematkan pada perjuangan sang kakak alias Anton yang diperankan Bima 

Azriel. Chemistry mereka terlihat solid dan pastinya sukses membuat banjir air 

mata. 

Alasan pemilihan film Surat Kecil Untuk Tuhan (2017) : 

1. Film ini memiliki nilai kemanusian dan social awareness yang tinggi. 

2. Film yang membahas isu-isu tentang exploitasi anak jalanan, 

pengorbanan, cinta, apresiasi tentang hidup. 

3. Film yang serat pesan moral, menginspirasi banyak orang yang mana 

target penontonnya yaitu keluarga 

4. Unggulan di Festival Film Indonesia (FFI) 

Kategori : Pemeran anak terbaik 

Penghargaan : Piala Citra 

Penerima : Bima Azriel 

5. Pemenang di Festival Film Bandung (FFB) 

Katergori : Penata Kamera 

Penghargaan : Film bioskop terpuji 

Penerima : Yudi Datau 

(Sumber : filmindonesia.or.id) 

Selain itu, salah satu kekuatan “Surat Kecil Untuk Tuhan” adalah 

musik scoringnya. Paduan suara Purwacaraka yang menyanyikan lagu-lagu 

anak dengan iringan orkestra membuat kita makin terhanyut akan kisah haru 

Anton dan Angel. Dari segi cerita, Fajar Bustomi konsisten membuat kita haru 

di setiap momen. Meski begitu, film ini juga menyisipkan bumbu crime-

thriller yang seru sehingga penonton tak melulu bersedih di sepanjang 

filmnya.
5
 Sehingga peneliti menetapkan penelitian berjudul: ANALISIS 

                                                             
5 Dikutip dari sumber https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/review-film-surat-kecil-

untuk-tuhan/ diakses pada 21 Januari 2019) 

https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/review-film-surat-kecil-untuk-tuhan/
https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/review-film-surat-kecil-untuk-tuhan/


6 

 

 

SEMIOTIKA MAKNA REPRESENTASI PERJUANGAN ANAK DALAM 

FILM “SURAT KECIL UNTUK TUHAN” VERSI REMAKE TAHUN 2017. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Analisis Semiotika 

Pengertian semiotika secara terminologis adalah ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda. Bila berbicara tentang semiotik, kita tidak dapat berbicara 

tentang satu semiotic, tetapi semiotic yang diperkenalkan oleh sejumlah 

ilmuwan. Secara garis besar, pandangan mereka tentang tanda dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu pandangan dikotomis dan pandangan 

trikotomis.
6
 

2. Representasi 

Menurut David Croteau dan William Hoynes, representasi merupakan  

hasil dari suatu proses penyeleksian yang menggarisbawahi hal-hal 

tertentu dan hal lain yang diabaikan.
7
 Dalam representasi media, tanda 

yang akan digunakan untuk melakukan representasi tentang sesuatu 

mengalami proses seleksi. Mana yang sesuai dengan kepentingan 

kepentingan dan pencapaian tujuan-tujuan komunikasi ideologisnya itu 

yang digunakan sementara tanda-tanda lain diabaikan. 

 

3. Film 

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di 

suatu tempat tertentu. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk 

apa saja tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah 

film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan 

dan informasi. Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme 

                                                             
6 Benny H. Hoed. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya (Jakarta: Komunitas Bambu, 

2011) hlm 28 
7
 David Croteau dan William Hoynes, media/society, industries image and audience, pine 

forge press California, 2000, hal 194 
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lambang – lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, 

perkataan, percakapan dan sebagainya.
8
 

4. Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

Surat Kecil Untuk Tuhan menceritakan kisah Anton dan Angel, 

kakak-beradik yatim piatu yang harus menjadi anak jalanan dan terjebak 

dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk 

menjadi pengemis jalanan. Di usia mereka yang masih sangat kecil, 

mereka diperbudak untuk menjadi mesin uang. Keduanya tak pernah 

mengenal indahnya masa kecil. Hingga satu peristiwa terjadi, Angel 

mengalami kecelakaan di jalan raya. Ketika Angel sadar, ia sudah 

ditinggal seorang diri di rumah sakit. Dan sejak saat itulah Angel 

terpisahkan dengan Anton. Ia tidak pernah tahu lagi di mana keberadaan 

sang kakak. 
9
 

5. Versi Remake 

Istilah "remake" umumnya merujuk kepada sebuah film yang 

memakai film pada masa sebelumnya sebagai material sumber utama, 

ketimbang merujuk kepada film kedua yang berbasis pada sumber yang 

sama. Film dengan judul yang sama pernah juga digarap pada tahun 2011, 

film tersebut dibintangi oleh Dinda Hauw dan  Alex Komang, dan 

disutradarai oleh Harris Nizam. Film Surat Kecil Untuk Tuhan tahun 2011 

adalah film original sebelum di remake pada tahun 2017 dengan plot cerita 

yang berbeda, menceritakan tentang penderita kanker Rhabdomyosarcoma 

pertama di Indonesia. 

 

C. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, yakni sebagai berikut : Bagaimana makna 

                                                             
8 Onong Uchjana, Effendy. Dimensi Dimensi Komunikasi, (Bandung, 1986) hlm 134 
9 (Dikutip dari sumber https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/review-film-surat-kecil-

untuk-tuhan/ diakses pada 21 Januari 2019) 
 

https://id.bookmyshow.com/jakarta/film/surat-kecil-untuk-tuhan/ET00004749
https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/review-film-surat-kecil-untuk-tuhan/
https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/review-film-surat-kecil-untuk-tuhan/
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representasi perjuangan anak dalam film “SURAT KECIL UNTUK TUHAN” 

versi remake tahun 2017 ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

makna representasi perjuangan anak dalam film “Surat Kecil Untuk 

Tuhan” versi remake tahun 2017 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara Akademis 

1. Penlitian ini diharapkan akan memberikan wacana kepada 

khalayak akademisi dan masyarakat pada umumnya tentang 

makna representasi perjuangan anak melalui simbol yang 

dikonstruksikan dalam film. 

2. Memberikan sumbangan terhadap kajian tentang analisis makna. 

Sekaligus mendorong munculnya kajian penelitian serupa dan 

memperkaya permasalahan ini. 

3. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Manfaat Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi kepada 

masyarakat berupa analisis bagaimana makna representasi 

perjuangan anak sangat kental dalam film ini dan menjadi contoh 

dikehidupan nyata. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan dan menjadi masukan yang 

bermanfaat kepada masyarakat luas dalam menangkap dan 

menerima pesan dalam sebuah film yang serat akan makna 

perjuangan anak 

3. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembuat film dan 

penikmat film sehingga dapat membedakan mana film yang 

mempunyai nilai pesan yang baik dan mana yang tidak. 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah, penulis membuat sistematika penulisan sesuai 

dengan masing-masing bab. Untuk pengajuan proposal penulis membagi 

menjadi tiga bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang 

merupakan penjelasan dari bab tersebut, yang dideskripsikan sebagai berikut : 

BAB I          :  PENDAHULUAN 

  Merupakan pendahuluan terdiri lima sub bab yang meliputi, 

latar belakang, penegasan istilah yang berisi tentang semiotika, 

representasi, film, dan film Surat Kecil Untuk Tuhan. 

Kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II         :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama adalah kajian 

teori yang berisi tentang teori, teori analisis semiotika, tinjauan 

film, dan tinjauan representasi perjuangan anak. Sub bab kedua 

adalah kajian terdahulu, dan sub bab ketiga adalah kerangka 

pikir. 

BAB III        :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini terdapat tujuh sub bab, yaitu sub bab pertama 

adalah metodologi dan pendekatan penelitian, sub bab kedua 

adalah objek penelitian, sub bab ketiga adalah waktu 

penelitian, sub bab keempat adalah sumber data, sub bab 

kelima adalah teknik pengumpulan data, sub bab keenam 

adalah teknik analisis data, dan sub bab ketujuh adalah teknik 

kebsahan data. 

BAB IV        :  GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini terdapat lima sub bab, yaitu sub bab pertama 

gambaran umum tentang Film Surat Kecil Untuk Tuhan, sub 

bab kedua adalah alur cerita Film Surat Kecil Untuk Tuhan, 

sub bab ketiga adalah profil pemeran Film Surat Kecil Untuk 

Tuhan, sub bab keempat adalah profil Falcon Picture, dan sub 

bab kelima adalah kru Film Surat Kecil Untuk Tuhan. 
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BAB V         :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama 

adalah Hasil Analisis Film Surat Kecil Untuk Tuhan yang 

berisi tentang Analisis Setiap Scene Film Surat Kecil Untuk 

Tuhan, dan pada sub bab kedua adalah pembahasan dari scene 

yang merepresentasikan perjuangan anak mengenai ikon, 

indeks, dan simbol. 

BAB VI       :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub pertama adalah 

kesimpulan, dan sub bab kedua adalah saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan Teori 

Teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat 

proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah. Menurut 

Snelbecker “Mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang 

terintergrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang 

dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang 

dapat diamati) dan befungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan 

menjelaskan fenomena yang diamati.”
10

 

2. Tinjauan Teori Analisis Semiotika 

Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda dan segala hal yang berhubungan dengan tanda. Kata 

„semiotik” sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti “tanda” 

atau seme, yang berarti“penafsir” tanda. Contohnya, asap yang 

membumbung tinggi menandai adanya api. Semiotika berusaha 

menjelaskan jalinan tanda atau ilmu tentang tanda secara sistematik 

menjelaskan esensi, ciri-ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses 

signifikasi yang menyertainya .
11

 

Hingga saat ini, sekurang-kurangnya terdapat sembilan macam 

semiotik yang kita kenal sekarang. Jenis -jenis semiotik ini antara lain 

semiotik analitik, diskriptif, faunal zoosemiotic, kultural, naratif, natural, 

normatif, sosial, struktural. 

1. Semiotik analitik merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda. 

Peirce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan 

menganalisisnya menjadi ide, obyek dan makna. Ide dapat dikatakan 

                                                             
10

 Moleong Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002) hlm 34 
11 Alex Sobur. Semiotika Komunikasi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm16 
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sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam 

lambang yang mengacu pada obyek tertentu. 

2. Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda 

yang dapat kita alami sekarang meskipun ada tanda yang sejak dahulu 

tetap seperti yang disaksikan sekarang. 

3. Semiotik faunal zoosemiotic merupakan semiotik yang khusus memper 

hatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan.  

4. Semiotik kultural merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat. 

5. Semiotik naratif adalah semiotik yang membahas sistem tanda dalam 

narasi yang berwujud mitos dan c erita lisan (folklore). 

6. Semiotik natural atau semiotik yang khusus menelaah sistem tanda 

yang dihasilkan oleh alam.  

7. Semiotik normative merupakan semiotik yang khusus membahas sistem 

tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. 

8. Semiotik sosial merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik 

lambang kata maupun lambing rangkaian kata berupa kalimat.  

9. Semiotik struktural adalah semiotik yang khusus menelaah system 

tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.
12

 

Semiotika ini merupakan salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi 

yang menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan 

itu merupakan tanda-tanda, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-

tanda atau simbol-simbol tersebut mempunyai arti atau makna. Semiotika 

menurut Charles Sander Pierce dalam Fikse, 1990 dan Littlejohn 1998, 

semiotika berangkat dari tiga elemen utama yakni teori segitiga makna atau 

triangle meaning. Yang dikupas teori segitiga ini adalah persoalan 

                                                             
12

 Alex Sobur. Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis 

Semiotika, dan Analisis Framing. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012) hlm 100-101 
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bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan 

orang pada waktu berkomunikasi.
13

 

Berikut kerangka hubungan tanda, objek, dan interpretant (Triangle 

of Meaning).                                  sign 

 

 

 

 

              interpretant                                                     object 

      Gambar 2.1 kerangka hubungan tanda, objek, dan interpretant. 

a. Tanda (sign) adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat diungkap 

oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk 

(merepresentasikan) hal lain diluar tanda itu sendiri. Acuan tanda ini 

disebut objek, dapat kita lihat pada Gambar 2.1 kerangka hubungan 

tanda, objek, dan interpretant. 

b. Acuan tanda (object) adalah konteks sosial yang menjadi referensi 

tanda atau suatu yang dirujuk tanda, dapat kita lihat pada Gambar 2.1 

kerangka hubungan tanda, objek, dan interpretant. 

c. Pengguna tanda (interpretant) adalah konsep pemikiran dari orang yang 

menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau 

makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk 

sebuah tanda, dapat kita lihat pada Gambar 2.1 kerangka hubungan 

tanda, objek, dan interpretant.
14

 

Tanda (sign) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni ground, 

object, dan interpretant. Atas dasar hubungan ini, Pierce mengadakan 

klasifikasi tanda. Tanda yang dikaitkan dengan ground dibaginya menjadi 

qualisign, sinsign, dan legisign. Qualisign adalah tanda-tanda yang merupakan 

tanda yang berdasarkan suatu sifat. Sinsign adalah tanda yang merupakan tanda 

                                                             
13

 Rachmat, Kriyantono. “Teknik Praktis Riset Komunikasi Cetakan ke-6”. (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm 265 
14 Ibid hlm 265 
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atas dasar tampilnya dalam kenyataan. Legisign adalah tanda-tanda yang 

merupakan tanda atas dasar kode. 

Berdasarkan objeknya, Pierce membagi tanda atas icon (ikon), index 

(indeks), dan symbol (simbol). Ikon adalah sesuatu yang melaksanakan fungsi 

sebagai pananda yang serupa dengan bentuk objeknya. Indeks adalah sesuatu 

yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan petandanya. 

Contoh yang paling jelas adalah asap sebagai tanda adanya api, dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 Jenis tanda dan cara kerjanya. Tanda dapat pula mengacu ke 

denotatum melalui konvensi. Tanda seperti itu adalah tanda konvensional yang 

biasa disebut simbol. Jadi, simbol adalah sesuatu yang melaksanakan fungsi 

sebagai penanda yang oleh kaidah secara konvensi telah lazim digunakan 

dalam masyarakat.
15

 

Tabel 2.1 Jenis tanda dan cara kerjanya 

Jenis 

Tanda 

Ditandai Dengan Contoh Proses Kerja 

Ikon -Persamaan 

(kesamaan) 

- Kemiripan 

Gambar, foto, dan 

patung 

Dilihat 

Indeks - Hubungan sebab – 

akibat 

- Keterkaitan 

- Asap…..api 

- Gejala….penyakit 

Diperkirakan 

Simbol - Konvensi 

- Kesepakatan sosial 

- Kata-kata 

- Isyarat 

Dipelajari 

 

Berdasarkan interpretant, tanda dibagi atas rheme, dicent sign atau 

dicisign dan argument. Rheme adalah tanda yang memungkinkan orang 

menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya, jika pada suatu jalan sering terjadi 

kecelakaan, maka ditepi jalan dipasang rambu lalu lintas yang menyatakan 

                                                             
15

 Alex Sobur. Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis 

Semiotika, dan Analisis Framing. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012) hlm 97-98 
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bahwa disitu sering terjadi kecelakaan. Argument adalah tanda yang langsung 

memberikan alasan tentang sesuatu.
16

 

Teori Pierce bagi para ahli dianggap sebagai grand theory dalam 

semiotika, dengan asumsi gagasannya bersifat menyeluruh, yakni deskripsi 

struktural dari semua sistem penandaan.
17

 Pierce dalam kutipan Fikse 

menerangkan bahwa “sebuah tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang 

mewakili sesuatu di dalam beberapa hal atau kapasitas tetentu. Tanda menuju 

pada seseorang, artinya menciptakan di dalam benak seseorang tersebut tanda 

yang sepadan, atau mungkin juga tanda yang lebih sempurna. Tanda yang 

tercipta tesebut saya namakan interpretant (hasil interpretasi) dari tanda yang 

pertama yang mewakili sesuatu objeknya”.
18

 

Bagi Pierce yang ahli filsafat dan logika, Pierce menulis : „setiap tanda 

ditentukan oleh objeknya, pertama, dengan menjadi bagian karakter dari objek, 

saya menyebutnya sebagai ikon; kedua, didalam eksistensi individualnya 

benar-benar terkait dengan individual dari objek, saya menyebutnya sebagai 

indeks; ketiga, dengan lebih atau kurang mendekati pasti, yaitu tanda akan 

diinterpretasikan sebagai objek yang mengirimkan makna sebagai konsekuensi 

dari kebiasaan..saya menyebutnya sebagai sebuah simbol‟. 

Kategori-kategori dari ikon, indeks, simbol tidak terpisah dan berbeda 

secara tegas. Suatu tanda mungkin terbentuk dari berbagai tipe. Contohnya 

tanda jalan, tanda segitiga merah, adalah sebuah simbol sesuai aturan dari kode 

jalan raya, tanda tersebut berarti peringatan  pada dunia nyata tanda tersebut 

merupakan indeks yang mengindikasikan sesuatu makna ketika dicetak 

didalam pandauan kode jalan raya, atau didalam buku ini, tanda tersebut bukan 

lagi merupakan indeks karena tidak secara fisik ataupun ruang terkoneksi 

dengan objek yang diwakilinnya .
19

 

  

                                                             
16 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 41 - 42 
17 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis 

Semiotika, dan Analisis Framing. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hlm 97 
18

 John Fikse, Introduction to Communication Studies. Terj. Hapsarai Dwiningtyas. 

Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 70 
19 Ibid hlm 79-80 
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3. Tinjauan Film 

Film adalah suatu media komunikasi massa yang sangat penting untuk 

mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari 

– hari, Film memiliki realitas yang kuat salah satunya menceritakan tentang 

realitas masyarakat. Film merupakan gambar yang bergerak (Moving Picture). 

Menurut Effendi film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. 

Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi 

seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater 

sastra dan arsitektur serta seni musik.
20

 

Effendy mengemukakan bahwa teknik perfilman, baik peralatannya 

maupun pengaturannya telah berhasil menampilkan gambar –  gambar yang 

semakin mendekati kenyataan. Dalam suasana gelap dalam bioskop, penonton 

menyaksikan suatu cerita yang seolah-olah benar terjadi dihadapannya. 

Tumbuh dan berkembangnya film sangat bergantung pada teknologi dan 

paduan unsur seni sehingga menghasilkan film yang berkualitas. Berdasarkan 

sifatnya film dapat dibagi atas : 

1. Film cerita (Story film) 

Film yang mengandung suatu cerita, yang lazim dipertunjukan di 

gedung – gedung bioskop yang dimainkan oleh para bintang sinetron 

yang tenar. Film jenis ini didistribusikan sebagai barang dagangan dan 

diperuntukan untuk semua publik. 

2. Film berita (News film) 

Adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar – benar terjadi, 

karena sifatnya berita maka film yang disajikan pada publik harus 

mengandung nilai berita ( Newsvalue ). 

3. Film dokumenter 

Film dokumenter pertama kali diciptakan oleh John Giersonyang 

mendefinisikan bahwa film dokumenter adalah “Karya cipta mengarah 

kanyataan ( Creative treatment of actuality) yang merupakan kenyataan 

                                                             
20 Onong Uchjana, Effendy. Dimensi Dimensi Komunikasi. (Bandung, 1986) hlm 239 
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– kenyatan yang menginterprestasikan kenyataan. Titik fokus dari film 

dokumenter adalah fakta atau peristiwa yang terjadi, bedanya dengan 

film berita adalah film berita harus mengenai sesuatu yang mempunyai 

nilai berita atau newsvalue. 

4. Film cartoon 

Walt Disney adalah perusahaan kartun yang banyak menghasil berbagai 

macam film karton yang terkenal samapai saat ini. Timbulnya gagasan 

membuat film kartun adalah dari seniman pelukis. Serta ditemukannya 

cinematografi telah menimbulkan gagasan untuk menghidupkan gambar 

– gamabar yang mereka lukis dan lukisan itu menimbulkan hal – hal 

yang bersifat lucu.
21

 

Film merupakan hasil karya bersama atau kerja tim. Dalam arti lain, dalam 

proses pembuatan film pasti melibatkan banyak pihak dan sejumlah unsur. 

Unsur – unsur yang dominan dalam proses pembuatan film diantaranya yaitu: 

1. Produser  

Unsur paling utama dalam proses pembuatan atau produksi sebuah film 

adalah produser. Karna produser lah yang menyandang dan 

mempersiapkan dana untuk dipergunakan dalam produksi film. 

Produser merupakan pihak paling bertanggung jawab dalam berbagai 

hal yang diperlukan dalam pembuatan film. 

2. Sutradara  

Sutradara merupakan pihak atau orang paling bertanggung jawab 

terhadap proses pembuatan film diluar dari hal – hal yang berkaitan 

dengan dana dan hal lainnya. Oleh karna itu, sutradara ditempat sebagai 

orang yang paling penting kedua dalam proses produksi film. 

3. Penulis Skenario 

Penulis skenario yaitu seseorang yang menulis naskah cerita yang akan 

di filmkan, naskah skenario yang ditulis penulis skenario itulah yang 

kemudian digarap dan diwujudkan sutradara menjadi karya film. 

                                                             
21

 Elvinaro, Ardianto. Likiati Komala, Siti Karlina. Komunikasi Massa : Suatu Pengantar, 

Simbiosa. (Bandung: Rekatama Media, 2007) hlm 148-149 
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4. Penata Kamera 

Penata kamera merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam 

proses perekaman (pengambilan) gambar di dalam kerja pembuatan 

film. Oleh karna itu, seorang penata kamera dituntut untuk mampu 

menghadirkan cerita yang menarik, mempesona, dan menyentuh emosi 

penonton melalui gambar demi gambar yang direkamnya dalam 

kamera. 

5. Penata Artistik 

Penata artistik adalah seseorang yang bertugas untuk menampilkan cita 

rasa artistik pada sebuah film yang diproduksi. Sebelum suatu cerita di 

visualisasikan dalam film, penata artistiklah terlebih dahulu mendapat 

penjelasam dari sutradara untuk membuat gambaran kasar adegan demi 

adegan dalam sketsa, baik secara hitam putih maupun berwarna. 

6. Penata Musik 

Penata musik yaitu seseorang yang bertanggung jawab atau bertugas 

sepenuhnya terhadap pengisian suara musik tersebut. Penata musik 

tidak hanya sekedar menguasai musik, tetapi juga harus memiliki 

kemampuan mencerna cerita dalm pesan yang disampaikan dalam film. 

7. Editor  

Editor merupakan seseorang bertugas dan bertanggung jawab dalam 

proses pengeditan gambar. Baik tidaknya sebuah film diproduksi, 

ditentukan oleh seorang editor yang bertugas di dalamnya. 

8. Pengisi dan penata suara 

Pengisi suara adalah seseorang yang bertugas dalam mengisi suara 

pemeran atau pemain film. Jadi, tidak semua pemeran film 

menggunakan suaranya sendiri dalam berdialog di film. Penata suara 

lah yang bertanggung jawab dalam menentukan baik atau tidaknya hasil 

suara yang terekam dalam sebuah film. 

9. Bintang film (pemeran) 

Bintang film atau bisa disebut juga aktor atau aktris merupakan mereka 

yang memerankan dan membintangi sebuah film diproduksi dengan 
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memerankan tokoh –tokoh  yang ada dalam cerita film tersebut sesuai 

skenario yang ada. 

a. Sudut Pengambilan Gambar (Camera Angle)  

1. Bird Eye View 

Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera 

berada atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang 

luas dan benda benda lain tampak kecil dan berserakan. 

2. High Angle 

Sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi 

terlihat kecil. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai kerdil. 

3. Low Angle 

Sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek 

jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai agung, 

berwibawa, dan kuat. 

4. Eye Level 

     Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya 

memperlihatkan ungkapan pandangan mata seseorang. Teknik ini tidak 

memiliki kesan dramatis melainkan kesan wajar. 

5. Frog Eye 

     Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan 

alas/dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Hasilnya akan tampak 

seolah – olah mata penonton mewakili mata katak. Ukuran gambar 

biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat emosi, 

situasi dan kondisi objek. 

b. Jarak Pengambilan Gambar 

1. Extreme Close Up (ECU/XCU) : pengambilan gambar yang terlihat 

sangat detail seperti hidung pemain atau bibir atau ujung tumit dari 

sepatu 

2. Big Close Up (BCU) : pengambilan gambar dari sebatas kepala hingga 

dagu 
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3. Close Up (CU) : gambar diambil dari jarak dekat, hanya sebagian dari 

objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja atau sepasang kaki 

yang bersepatu baru 

4. Medium Close Up (MCU) : pengambilan gambar jika objeknya orang 

dan diambil dari dada keatas 

5. Medium Shot (MS) : pengambilan gambar dari jarak sedang, jika 

objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badan saja (dari 

perut/ pinggang keatas) 

6. Knee Shot (KS) : pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut 

7. Full Shot (FS) : pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala 

hingga kaki 

8. Long Shot (LS) : pengambilan gambar secara keseluruhan. Gambar 

diambil dari jarak jauh, seluruh objek terkena hingga latar belakang 

objek 

9. Medium Long Shot (MLS) : gambar diambil dari jarak yang wajar, 

sehingga jika misalnya terdapat tiga objek maka seluruhnya akan 

terlihat. Dan jika objeknya satu maka tampak dari kepala hingga lutut. 

10. Extreme Long Shot (XLS) : gambar diambil dari jarak sangat jauh, 

yang ditonjolkan bukan objek lagi tetapi latar belakangnya. Dengan 

demikian dapat dikatakan posisi objek tersebut terhadap 

lingkungannya. One Shot (1S) : pengambilan gambar satu objek, Two 

Shot (2S) : pengambilan gambar dua objek, Three Shot (3S) : 

pengambilan gambar tiga objek, dan Group Shot (GS) : pengambilan 

gambar sekelompok orang.
22

 

4. Tinjauan Representasi Perjuangan Anak 

Representasi merupakan kegunaan dari tanda. Marcel Danesi 

mendefinisikannya sebagai berikut: “proses merekam ide, pengetahuan, 

didefinisikan lebih tepat sebagai kegunaan dari tanda yaitu untuk 

menyambungkan, melukiskan, meniru sesuatu yang dirasa, dimengerti, 

                                                             
22

 Dikutip dari sumber https://masbos.com/teknik-pengambilan-gambar Diakses pada 

tanggal 28 July 2019 pukul 22.47 
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diimajinasikan atau dirasakan dalam bentuk fisik…Dapat dikarakterisasikan 

sebagai proses konstruksi bentuk X untuk menimbulkan perhatian kepada 

sesuatu yang ada secara material atau konseptual, yaitu Y, atau dalam bentuk 

spesifik Y, X = Y.
23

 

Danesi mencontohkan representasi dengan sebuah konstruksi X yang 

dapat mewakilkan atau memberikan suatu bentuk kepada suatu materil atau 

konsep tentang Y. sebagai contoh misalnya konsep sex diwakili atau ditandai 

melalui gambar sepasang sejoli yang sedang berciuman secara romantis. 

Menurut Stuart Hall ada dua proses representasi. Pertama, representasi 

mental, yaitu konsep tentang „sesuatu‟ yang ada dikepala kita masing-masing 

(peta konseptual), representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. 

Kedua, „bahasa‟ yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. 

Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam 

„bahasa‟ yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide ide kita 

tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.
24

 Media sebagai 

suatu teks banyak menebarkan bentuk bentuk representasi pada isinya. 

Representasi dalam media menunjuk pada bagaimana seseorang atau suatu 

kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan.
25

 

Dikemukakan John Fiske. Analisis dilakukan dengan tiga level, yakni 

level realitas, level representasi, dan level ideologi. Level realitas dan level 

representasi dianalisis secara sintagmatik, sedangkan analisis secara 

paradigmatik untuk ideologi. 

  

                                                             
23 Marcel Danesi, Understanding Media Semiotick, Arnold, London, hal 3 
24

 Nuraini Juliastuti, Bagaimana representasi menghubungkan makna dan bahasa dalam 

kebudayaan?, www.kunci.or.id 
25 Eriyanto, Analisis Wacana , hal 113 
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Tabel 2.2 Proses Representasi Fiske 

Pertama Realitas 

 (Dalam bahasa tulis, seperti dokumen wawancara transkip 

dan sebagainya. Dalam televisi seperti perilaku, make up, 

pakaian, ucapan, gerak-gerik dan sebagainya. 

Kedua Representasi 

 Elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis 

seperti kata, proposisi, kalimat, foto, caption, grafik, dan 

sebagainya. Dalam TV seperti kamera, music, tata cahaya, 

dan lain-lain). Elemen-elemen tersebut ditransmisikan 

kedalam kode representasional yang memasukkan 

diantaranya bagaimana objek digambarkan (karakter, narasi 

setting, dialog, dan lain-lain) 

Ketiga Ideologi 

 Semua elemen diorganisasikan dalam koherensi dan kode 

kode ideology, seperti individualism liberalism, sosialisme, 

patriaki, ras, kelas, materialism, dan sebagainya. 

 

Pertama, realitas, dalam proses ini peristiwa atau ide dikonstruksi sebagai 

realitas oleh media dalam bentuk bahasa gambar ini umumnya berhubungan  

dengan aspek seperti pakaian, lingkungan, ucapan ekspresi dan lain-lain. Disini 

realitas selalu ditandakan dengan sesuatu yang lain. Kedua, representasi, dalam 

proses ini realitas digambarkan dalam perangkat perangkat teknis, seperti 

bahasa tulis, gambar, grafik, animasi, dan lain-lain. Ketiga, tahap ideologis, 

dalam proses ini peristiwa-peristiwa dihubungkan dan diorganisasikan kedalam 

konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis, dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Proses Representasi Fiske. 

 Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan diorganisasikan 

kedalam koherensi sosial atau kepercayaan dominan yang ada dalam 

masyarakat.
26

 

                                                             
26 John Fiske, Television Culture, London, Routledge, 1987, hal 5-6 
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mengangkat tema dan subjek film, salah satunya tentang anak-anak 

Ini yang membuat Falcon Picture memproduksi Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

versi remake tahun 2017 lalu. Film ini menjadi tema segar di tengah sedikitnya 

film anak-anak nasional, yang semuanya berlatar kota metropolitan. Film yang 

diproduksi tahun 2017 ini menceritakan perjuangan anak yang ditinggal orang 

tuanya dan bertahan hidup sebagai yatim piatu. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui representasi perjuangan  anak 

dalam bertahan ditengah kehidupan kota yang keras. Dengan tipe penelitian 

kualitatif, penelitian menggunakan analisis semiotika. Teknik analisis data 

menggunakan konsep Kode-Kode dalam film. 

Ada beberapa indikator yang peneliti jabarkan mengenai representasi 

perjuangan yaitu : 

1. Rela Berkorban 

Rela berkorban adalah kesediaan untuk mengorbankan tenaga,  

waktu, pikiran, dan materi untuk kepentingan tertentu yang 

mencakup keikut sertaan dalam memerangi segala bentuk ancaman-

ancaman bagi diri sendiri maupun orang lain serta ikut berjuang 

untuk membangun kepentingan  yang lebih baik.
27

 

     Rela berkorban dibagi menjadi beberapa aspek : 

a) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

kepentingan diri dan orang lain.  

b) Siap membela diri sendiri dan orang lain dari berbagai ancaman  

c) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan 

negara. 

d) Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk diri dan orang lain 

tidak sia-sia.
28

 

2. Pantang Menyerah 

Kerja keras juga dapat berarti sebagai karakter tidak kenal putus 

asa. Pantang menyerah merupakan manifestasi dari kerja keras.
29

 

                                                             
27 Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019,331-345 
28 Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 1,  Januari 2011 
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Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat 

diselesaikan. Jadi seorang wirausahawan adalah orang bermental 

gigih, mereka konsisten melaksanakan usaha-usaha sampai tujuan 

yang dikehendaki tercapai. Kalaupun suatu saat gagal, maka segera 

bangkit. 

Dengan demikian, dalam sikap pantang menyerah terdapat nilai-

nilai  berupa upaya yang konsisten serta ketika menemui hambatan 

atau permasalahan maka tidak putus asa. Sikap konsisten dan tak 

kenal putus asa itulah yang merupakan manifestasi dari sebuah 

karakter kerja keras.
30

 

3. Tidak Mudah Putus Asa 

a) Secara bahasa kata putus asa dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  

merupakan gabungan dari kata putus dan asa. Putus berarti tidak 

terhubung lagi, sedangkan asa berarti harapan dan semangat.
31

 

Jadi, jikalau tidak mudah putus asa berarti harapan dan 

semangatnya masih kokoh dan tidak terputus. 

b) Dalam buku Ensiklopedi al-Qur‟an putus asa mengandung 

pengertian hilanglah harapan tatkala pengharapan, tenaga dan 

kemampuan seseorang menjadi lemah, menurun semangat serta 

tidak ada kemauan lagi untuk melakukan pekerjaan sehingga 

membahayakan jiwa serta terhenti segala aktifitasnya.
32

 Jadi, 

jikalau tidak mudah putus asa berarti tidak mudah hilang harapan, 

tenaga, kemampuan, dan semangat tidak menurun dalam 

melakukan pekerjaan. 

                                                                                                                                                                       
29 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008) hlm 27 
30 Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi  Volume VII No. 1/Juni 2017 
31

 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), 672-673 
32 Fakhruddin Hs, Ensiklopedi al-Qur‟an 1, jilid 1, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), 150 
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c) Secara istilah putus asa merupakan suatu perasaan yang mana 

Allah swt tidak akan memberi jalan keluar kepada seorang 

hamba, serta telah hilangnya suatu harapan.
33

 Sehingga jikalau 

tidak mudah putus asa, Allah swt senantiasa akan memberikan 

jalan keluar kepada seseorang jikalau hambanya mau berjuang. 

d) Dalam pandangan Islam, putus asa adalah hilangnya semangat 

untuk berjuang meraih suatu kebenaran yang hakiki, bertaubat, 

beribadah, menuntut ilmu dan semangat mencari keridhaan  dan 

kecintaan Allah swt, di mana ia dianggap patologis karena 

menafikan potensi hakikat manusiawi, tidak mempercayai takdir 

dan sunnah Allah dan putus asa terhadap rahmat dan karunia-

Nya.
34

 Sehingga jikalau tidak mudah putus asa berarti semangat 

untuk berjuang meraih suatu kebenaran tidak akan luntur dan 

selalu mencari keridhaan Allah swt. 

4. Berani Bertindak 

Keberanian adalah tekad untuk tetap mempertahankan sikap 

yang telah diyakini sebagai kewajiban dan tanggung jawab, juga 

apabila tidak disetujui atau bahkan secara aktif dilawan oleh 

lingkungan. Menjelaskan ciri-ciri nilai keberanian, yaitu sebagai 

berikut: berpikir secara matang dan terukur sebelum bertindak, 

mampu memotivasi orang lain, selalu tahu diri, rendah hati, dan 

mengisi jiwa serta pikiran dengan pengetahuan baru menuju ke arah 

yang benar, bertindak nyata, semangat menciptakan kemajuan, siap 

menanggung resiko dan konsisten.
35

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat  disimpulkan bahwa nilai 

keberanian adalah suatu perangkat keyakinan yang ditujukan pada 

sesuatu yang tidak mengenal rasa takut untuk mempertahankan sikap 

                                                             
33 Abdurrahman bin Ḥasan Alu Syeikh, Fathu al-Majid, (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2007), 

854 
34 Iin Tri Rahayu, Psikoterapi Perspektif Islam & Psikologi Kontemporer, cet 1, 

(Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 161 
35

 Budiyono. Statistika untuk Penelitian Edisi ke-2. (Surakarta: Sebelas Maret University 

Press, 2009) hlm 94 
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dan membela kebenaran yang merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab yang harus dijalankan.
36

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian tentang film memang bukan kali pertama yang dilakukan oleh 

para peneliti, baik yang berbentuk buku, skripsi, maupun jurnal. Sejauh 

penelusuran dari literature atau pustaka yang telah dilakukan, penulis 

menemukan hasil penelitian yang memiliki titik singgung dengan judul yang 

diangkat dalam penelitian ini. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu 

dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis Semiotka Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama 

Dalam Film Bulan Terbelah Di Langit Amerika oleh Zelvi Aprilia, 

Universitas UIN Suska Riau tahun 2018. Permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah ada beberapa kasus muncul seperti konflik, 

toleransi, dan kekerasan atas nama agama. Fenomena yang terjadi saat ini 

diindonesia adalah diantaranya ada kasus dugaan penistaan agama oleh 

Joshua Suherman dan Ge Pamungkas. Sehingga realitas kehidupan 

beragama yang muncul adalah saling curiga mencurigai, saling tidak 

percaya, dan hidup dalam ketidakharmonisan. Di Film Bulan Terbelah Di 

Langit Amerika ini menyajikan pesan-pesan secara simbolik yang 

berhubungan dengan perbedaan dan toleransi. Dalam film ini terdapat 

beberapa hal yang memang cukup menunjukkan bagaimana perbedaan 

agama seseorang sangat mempengaruhi hubungan antar manusia. 

Penelitian ini menggunakan teori semiotika model Charles Sanders 

Pierce, yang berdasarkan objeknya Pierce membagi tanda atas ikon, 

indeks, dan simbol. Indeks adalah tanda yang mendenotasikan suatu objek 

melalui keterpengaruhnya kepada objek itu. Dan simbol adalah sebuah 

tanda yang konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis semiotik yang bersifat kualitatif deskriptif. Objek 

                                                             
36
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penelitian ini berfokus pada lima adegan dalam film bulan terbelah 

dilangit Amerika, dimana adegan tersebut menggambarkan sikap toleransi 

antar umat beragama melalui sikap Rangga dengan tokoh yang lainnya 

yang saling menghargai, menghormati, dan saling mengerti satu sama 

lain. Bersahabat ataupun saling membantu meskipun adanya perbedaan 

agama antar mereka.
37

 

Pada kajian terdahulu ini, sama sama menggunakan teori Charles 

Sanders Pierce, yang membedakannya adalah terletak pada bagian 

objeknya yaitu film. Pada kajian terdahulu ini menggunakan objek film 

Bulan Terbelah Dilangit Amerika yang lebih menekankan pada nilai 

toleransi antar umat beragama.  

2. Representasi Maskulinitas Pada Teledrama Turki Kara Para Ask 

oleh Sisila Wilis, Universitas UIN Suska Riau tahun 2018. Skripsi ini 

merupakan penelitian tentang maskulinitas yang dipresentasikan pada 

teledrama Turki Kara Para Ask yang pernah ditayangkan di ANTV pada 

tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur maskulinitas 

yang diakulturasi oleh masyarakat yang terdapat pada tokoh utama pria 

dalam Teledrama. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kritis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

semiotik yang membahas makna tanda, lambang atau simbol. Penelitian 

ini penulis menfokuskan pembahasan tanda berdasarkan jenis semiotik 

yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu: (1) Semiotika Analitik dan (2) 

Semiotika Deskriptif, dengan menggunakan analisis teori Charles Sanders 

Pierce yaitu, threeangle meaning theory (teori segitiga), meliputi 

representament (sign), object dan interpretant. Adegan-adegan dan dialog 

yang diperankan tokoh utama pria oleh Engin Akyurek merupakan 

Representament. Kemudian Object dalam drama adalah sikap maupun 

tindakan tokoh yang menunjukkan masukulinitas. Sedangkan 

maskulinitas melalui Interpretant pada teledrama dipresentasikan antara 

                                                             
37
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28 

 

 

perilaku, sifat dan gaya yang dianggap maskulin menurut maskulinitas 

yang diakulturasi oleh masyarakat. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan maskulinitas pada teledrama Turki Kara 

Para Ask, terdapat beberapa maskulinitas pada tokoh utama pria, seperti 

maskulinitas dominan, maskulinitas mencakup sifat, maskulinitas pria 

baru, maskulinitas dalam konsep patriaki, maskulinitas berkarakter, 

maskulinitas dari segi pakaian, dan maskulinitas dari segi fisik.
38

 

Pada kajian terdahulu ini, sama sama menggunakan teori Charles 

Sanders Pierce, yang membedakannya adalah terletak pada bagian 

objeknya. Pada kajian terdahulu ini menggunakan objek teledrama Turki 

Kara Para Ask, yang lebih menekankan pada sikap karakter maskulinitas 

pada tokoh pria. 

3. Analisis Semiotik Unsur Bullying Pada Film Zootopia, oleh Ilham Raka 

Guntara, Universitas UIN Suska Riau tahun 2018. Penelitian ini 

membahas tentang unsur bullying yang ada pada film animasi Zootopia, 

yang dilihat dari penanda dan pertanda. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini bagaimana unsur bullying yang terdapat dalam film animasi 

Zootopia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui unsur bullying 

dalam film animasi Zootopia, sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

semiotik dan menggunakan teori semiotika Rolland Barthes. Penelitian ini 

memilih film animasi Zootopia produksi Walt Disney untuk objek 

penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat unsur bullying pada film animasi Zootopia yang diamati melalui 

denotasi dan konotasi. Dari hasil penelitian ini terdapat unsur bullying 

verbal dan unsur bullying fisik yang terjadi pada sebelas scene di film 

animasi Zootopia. Bullying fisik dalam film ini direpresentasikan dengan 

memukul, mendorong, dan melempar dengan barang. Sedangkan bullying 
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verbal direpresentasikan dengan lelucon-lelucon yang mengarah pada 

menghina, membentak, mencela, menjuliki, dan meneriaki. Dalam 

perkembangannya, film tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan 

semata tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, terutama 

menyangkut tujuan sosial dan nasional.
39

 

Pada kajian terdahulu ini, terdapat perbedaan pada teori, yaitu teori 

Rolland Barthes, dan bagian objeknya yaitu film Zootopia yang 

menekankan pada unsur bullying yang terdapat dalam film. 

4. Representasi Makna Film Surat Kecil Untuk Tuhan (Pendekatan 

Analisis Semiotika) oleh Ayu Purwati Hastim, Universitas UIN Alaudin 

Makassar tahun 2014. Masalah yang ditengahkan adalah: (1) bagaimana 

struktur tanda dalam Film Surat Kecil Untuk Tuhan, dan (2) bagaimana 

representasi makna Film Surat Kecil Untuk Tuhan. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan analisis semiotika model Charles Sanders 

Pierce. Sementara aspek teoritis yang digunakan adalah teori yang 

berkaitan dengan teori tanda dan makna Charles Sanders Pierce, kategori 

film, dan aplikasi analisis semiotika pada film. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda sinematik/film yang signifikan 

dan bersifat struktural dalam film “Surat Kecil Untuk Tuhan”. Struktur 

tanda film yang dimaksud relevan dengan perspektif teoritis semiotika 

Charles Sanders Pierce, yang menganalisis teks/pesan media (film) dalam 

dimensi ikon, indeks dan simbol, dimana ketiga struktur tanda tersebut 

merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam upaya menemukan 

makna denotatif suatu film. Aspek ikonik sebagai bagian dari struktur 

tanda film “Surat Kecil Untuk Tuhan” menampilkan berbagai objek visual 

dan tokoh pemeran. Aspek indeksikal pada film ini lebih cenderung 

menunjukkan ragam isyarat (petanda) verbal dan nonverbal dari situasi, 

kondisi, maupun ekspresi komunikasi (penanda) yang diperankan oleh 
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tokoh. Sedangkan aspek simbolik pada film ini cenderung 

merepresentasikan karakter para tokoh pemeran baik yang bersifat 

protagonist maupun antagonistik dengan berbagai situasi dan kondisi peran 

yang dimainkan oleh para tokoh “Surat Kecil Untuk Tuhan”. Film “Surat 

Kecil Untuk Tuhan” mengandung makna yang sarat dengan nilai human 

interest karena film ini diangkat dari kisah nyata seorang perempuan 

remaja dalam kondisi mengidap penyakit rhabdomyosarcoma (kanker 

jaringan lunak). Dibalik kisah film ini, khalayak penonton dapat 

memperoleh berbagai pesan/hikmah dari suatu pembelajaran tentang 

pentingnya sikap sabar, ikhlas, tawakal/berserah diri, dan sikap syukur 

kepada Allah swt atas limpahan rezeki, materi, kesehatan, maupun dalam 

keadaan tertimpa musibah seperti yang ditunjukkan dalam film ini.
40

 

Pada kajian terdahulu ini, sama sama menggunakan teori Charles 

Sanders Pierce, yang membedakannya adalah terletak pada bagian 

objeknya yaitu film. Pada kajian terdahulu ini menggunakan objek film 

dengan judul yang sama Surat Kecil Untuk Tuhan, tetapi dengan produksi 

tahun 2011 dan lebih menekankan pada makna film dan nilai pesan moral.  

5. Representasi Perjuangan Perempuan Dalam Film “MONA LISA 

SMILE” (Studi Analisis Semiotik) oleh Fadila Rahma, Universitas UIN 

Alauddin Makassar tahun 2017. Pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana representasi perjuangan perempuan dalam film “Mona 

Lisa Smile” dan sub masalahnya ialah: tanda dan makna apa saja yang 

digunakan dalam film “Mona Lisa Smile” dalam merepresentasikan 

perempuan dengan menggunakan pendekatan semiotika John Fiske, serta 

bagaimana representasi perjuangan perempuan dalam film “Mona Lisa 

Smile”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanda dan makna yang 

digunakan dalam film “Mona Lisa Smile” dalam merepresentasikan 

perempuan berdasarkan analisis semiotika John Fiske. Penelitian ini juga 

bermaksud untuk mengetahui representasi perjuangan perempuan dan 
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bagaimana media film merepresentasikan perempuan. Teknik pengolahan 

data dilakukan dengan cara menonton film, memilih scene, dan memahami 

scenario sesuai yang dilakukan tokoh dalam film “Mona Lisa Smile”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 

menempatkan makna sebagai perhatian utama, dan peneliti sebagai 

instrument kunci dalam pemaknaan. Hasil penelitian menunjukkan tanda 

dan makna yang digunakan dalam merepresentasikan perempuan ditandai 

dengan level realitas seperti kode lingkungan yaitu di aula sekolah dan 

ruang perkuliahan. Kemudian kode penampilan menggunakan blouse 

berkerah dengan lengan ¼ , mengenakan toga, syal dan sweater. Pada 

level representasi kode teknis meliputi kata, kalimat , proporsi foto, teknik 

pencahayaan key light dan high key light. Teknik pengambilan gambar 

extreme long shot, very long shot, medium long shot, long shot, close up 

dan big close up. Pada level ideologi terdapat Feminisme Islam, 

Feminisme Liberal, Feminsime Postmodern dan budaya patriarki. 

Selanjutnya peneliti juga menemukan 4 representasi perjuangan 

perempuan: (1) representasi perjuangan perempuan di sektor publik, (2) 

representasi perjuangan perempuan dalam mengubah sudut pandang 

pemikiran di Wellesley, (3) representasi perjuangan perempuan dalam 

mengubah tradisi yang berlaku di Wellesley, (4) representasi perjuangan 

perempuan dalam meninggalkan nilai konservatif dan budaya tradisional 

di Wellesley. Implikasi dalam penelitian ini adalah: Untuk peneliti 

selanjutnya agar lebih memperdalam cakupannya terhadap representasi 

perempuan dalam film “Mona Lisa Smile”. (2) Diharapkan masyarakat 

untuk lebih selektif dalam menghadapi berbagai serbuan film yang tidak 

bisa ditolak di dalam masyarakat sekarang ini. Sehingga berbagai bentuk 

salah persepsi, dan salah paham dapat dihindarkan.
41

 

Pada kajian terdahulu ini, terdapat perbedaan di teori yaitu 

menggunakan pendekatan semiotika John Fiske, dan pada bagian objeknya 
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yaitu film Monalisa Smile yang lebih menekankan pada nilai perjuangan 

perempuan yang terdapat dalam film. 

6. Analisis Semiotika Representasi Nasionalisme dalam Film “Habibie 

dan Ainun” oleh Wahyu Iskandar, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

tahun 2014. Film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata mantan 

Presiden RI BJ Habibie dan istrinya Ainun Habibie.  Film merupakan alat 

untuk menyampaikan pesan yang efektif dalam mempengaruhi khalayak 

dengan pesan-pesan yang disampaikan. Kepekaan artistik dalam 

memaknai pesan dalam film dibutuhkan karena film memiliki bahasa 

tersendiri. Dalam analisis semiotika Roland Barthes terdapat tiga makna 

yaitu, denotsi, konotasi dan mitos. Semiotika merupakan metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai 

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

manusia dan bersama manusia. Nasionalisme erat kaitannya dengan cinta 

kepada tanah kelahirannya dan berusaha menunjukkan rasa cintanya 

dengan pengorbanan yang begitu besar. Penelitian ini menghasilkan enam 

temuan yaitu, Representasi Tanda-Tanda Patriotisme dalam Film ”Habibie 

dan Ainun”, Representasi Tanda-Tanda Rela Berkorban dalam Film 

”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda-Tanda Berlaku Adil dalam Film 

”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda-Tanda Pengabdian dalam Film 

”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda Rasa Memiliki Budaya Bangsa 

dalam Film ”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda Kesetiaan pada 

Negara dalam Film ”Habibie dan Ainun”.
42

 

Pada kajian terdahulu ini, terdapat perbedaan di teori yaitu teori 

Rolland Barthes, dan pada bagian objeknya yaitu film Habibie dan Ainun 

yang lebih menekankan pada representasi nasionalisme yang terdapat 

dalam film. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti, 2019 

 

Peneliti mengolah kerangka pikir sesuai dengan alur penelitian yang dimulai 

dari objek yaitu film Surat Kecil Untuk Tuhan yang kemudian di analisis 

menggunakan analisis semiotika dan teori yang digunakan yaitu teori dari Charles 

Sanders Pierce yang berangkat dari tiga elemen yaitu sign (tanda), object, dan 

interpretant. Kemudian data scene yang didapat dianalisis dan dicari yang 

merepresentasikan bentuk perjuangan anak yang terdapat pada film Surat Kecil 

Untuk Tuhan, indikator perjuangan yang direpresentasikan yaitu rela berkorban, 

pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan berani bertindak. 

 

 

Teori Charles Sanders Pierce 

Object 

Analisis Semiotika 

Representasi Perjuangan Anak 

Sign Interpretant 

Film Surat Kecil Untuk Tuhan Tahun 2017 

1. Rela Berkorban 

2. Pantang Menyerah 

3. Tidak Mudah Putus Asa 

4. Berani Bertindak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metodologi dan Pendekatan 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah  metode kualitatif, dengan penyajian analisis secara 

deskriptif, dimana penelitian menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 

dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-proedur statistik atau dari cara-

cara lain dari kuantifikasi (pengukuhan).
43

 

Jenis penelitian ini termasuk dalam metodologi penelitian kualitatif 

dengan  menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Tujuannya adalah untuk mengemukakan gambaran atau pemahaman mengenai 

suatu gejala atau realitas komunikasi yang terjadi.  

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah segala sesuatu permasalahan yang hendak diteliti 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah segala sesuatu permasalahan 

yang hendak diteliti. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas 

dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, 

pendapat, pandangan penelitian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati.
44

 

Objek penelitian ini adalah film Indonesia yang berjudul “Surat Kecil 

Untuk Tuhan” versi remake tahun 2017. Film dengan judul yang sama pernah 

juga digarap pada tahun 2011, film tersebut dibintangi oleh Dinda Hauw dan  

Alex Komang, dan disutradarai oleh Harris Nizam. Film tersebut adalah film 

original sebelum di remake pada tahun 2017 dengan plot cerita yang berbeda, 

menceritakan tentang penderita kanker Rhabdomyosarcoma pertama di 

Indonesia. 
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C. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan 

bulan Oktober Tahun 2019 dan tempat penelitian sendiri berada dikediaman 

peneliti dijalan Purwosari Kelurahan Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. 

Kampar. 

 

D. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data langsung berhubungan dengan obyek 

penelitian. Dalam hal ini data primer peneliti adalah Film “Surat Kecil 

Untuk Tuhan” tahun 2017 Karya Fajar Bustomi 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan objek penelitian. Dalam hal ini berupa data pendukung penelitian 

seperti dokumentasi foto, artikel, majalah, internet, dan lain-lain. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  

dengan teknik observasi dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator 

sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek 

tertentu. Metode observasi memerlukan syarat-syarat tertentu agar 

bermanfaat bagi kegiatan riset. Syarat tersebut yaitu, observasi digunakan 

dalam riset dan telah direncanakan secara sistematik, harus berkaitan 

dengan tujuan riset yang telah ditetapkan, dapat dicek dan dikontrol 

mengenai validitas dan realibilitasnya dan observasi yang dilakukan harus 

dicatat secara sistematis.
45
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Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang 

memanfaatkan keseluruhan panca indra untuk mengamati dan memahami 

sebuah realitas (kongkrit dan lahiriah), baik penglihatan (mata), 

pendengaran (telinga), perasaan (kulit), penciuman (hidung), dan 

sebagainya.  Dari data – data observasi inilah selanjutnya dijalankan teknik 

pengumpulan data lainnya yang lebih mendalam. Maka dari itu, peneliti 

mengamati secara langung seluruh visualisasi tokoh, adegan dan dialog 

yang ada dalam film “Surat Kecil Untuk Tuhan”.  

2. Dokumentasi  

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan berbagai 

sumber data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 

(documentation research methode). Model metode dokumentasi yaitu 

model penelitian instrumen pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam berbagai mode pengumpulan data.
46

 

Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data serta berbagai litertur 

yang bersangkutan dan membahas film “Surat Kecil Untuk Tuhan” 

tersebut untuk dijadikan sumber dan bahan argumentasi seperti artikel, 

koran, buku, jurnal dan internet.  

 

F. Teknik Analisis Data 

     Analisis data menurut Maleong adalah : 

“Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data ”.
47

 

Analisis data dilakukan setelah data terklarifikasi, maka dilakukanlah 

analisis data dengan menggunakan model semiotika yang digunakan yaitu 

teori semiotika Charles S. Pierce dlam Fiske, 1990 dan Littlejohn 1998, 

semiotika berangkat dari tiga elemen utama yakni teori segitiga makna atau 
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triangle meaning. Yang membagi tanda atas Sign (ikon, indeks, simbol), 

object, dan interpretant baik secara visual (gambar) maupun verbal (dialog). 

Setelah memperoleh data penelitian, maka selanjutnya adalah sebagai berikut 

: 

1. Mengumpulkan scene yang menjadi subjek penelitian dengan memotong 

dari bagian film dan memlilih apa yang menjadi pokok pikiran disetiap 

scene-nya. 

2. Menganalisis sesuai apa yang menjadi tujuan penelitian dengan 

menganalisis beberapa bagian (scene) film yang sesuai dengan apa apa 

yang peneliti akan analisis dengan menggunakan analisis semiotika 

Charles Sanders Pierce. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk mempertanggung 

jawabkan hasil penelitian yang dilihat dari berbagai segi. Dalam penelitian ini 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang relevan yaitu : 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sumber lain selain itu untuk keperluan pengecekkan atau 

sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi menurut Parton 

terdapat strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa sumber.
48

 

Triangulasi data adalah sebagai gabungan atau kombinasi berbagai 

metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari 

sudut pandang dan perspektif yang berbeda pada saat mengumpulkan dan 

menganalisis data. Triangulasi meliputi lima hal
49

, yaitu: 
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1. Triangulasi sumber 

Triangulasi ini membandingkan/ mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informan yang diperoleh dari sumber berbeda. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode merupakan usaha pengecekan keabsahan data dari 

temuan riset, maka triangulasi metode dapat dilakukan dengan 

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh data yang sama. 

3. Triangulasi Peneliti 

Triangulasi peneliti menggunakan lebih dari satu peneliti dalam 

mengadakan observasi atau wawancara. Penggunaan peneliti/ pengamat 

yang lainnya membantu mengurangi penyimpangan dalam 

pengumpulan data. 

4. Triangulasi Teoritik  

Triangulasi teoritik memanfaatkan dua atau lebih teori sebagai 

perbandingan untuk keperluan rancangan riset, pengumpulan data, dan 

analisis data secara lebih lengkap agar hasilnya komprehensif. 

5. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data 

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

data situasi yang berbeda.
50

 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi 

metode yaitu dengan cara mengumpulkan data-data melalui observasi 

dan dokumentasi sesuai dengan proses riset yang dilakukan selama 

penelitian berlangsung. Melalui pengumpulan data-data inilah pada 

akhirnya metode penelitian dapat dilakukan melalui pengecekan data 

keabsahannya dan mengkroscek data sedetail-detailnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

Surat Kecil Untuk Tuhan adalah sebuah film drama Indonesia produksi 

Falcon Pictures yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2017, diangkat dari novel 

berjudul sama yang ditulis oleh Agnes Davonar. Film ini disutradarai oleh 

Fajar Bustomi, berdasarkan oleh skenario yang ditulis oleh Upi Avianto. Film 

berdurasi 117 menit ini dibintang aktor/aktris diantaranya adalah Bunga Citra 

Lestari, Joe Taslim, Lukman Sardi, Aura Kasih, Ben Joshua, Maudy 

Koesnaedi, Chew Kin Wah, dan Susan Bachtiar (Gambar 4.1 Cover Film 

Surat Kecil Untuk Tuhan). Sebelumnya pada tahun 2011, film dengan judul 

yang sama sukses merajai tangga box office Indonesia. Kini Surat Kecil Untuk 

Tuhan dihadirkan kembali dengan cerita berbeda, yang sarat dengan isu 

kemanusiaan yang akhir – akhir ini menggejala di Indonesia. Film Surat Kecil 

Untuk Tuhan mendapatkan perolehan penonton sebanyak 715.361
51

 

Gambar 4.1 

Cover Film Surat Kecil Untuk Tuhan 
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B. Alur Cerita Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

Film Surat Kecil Untuk Tuhan menceritakan tentang Kakak beradik 

yatim piatu, Anton dan Angel, terjebak dalam sindikat yang memanfaatkan 

anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan. Suatu hari Angel 

mengalami kecelakaan. Ketika sadar, ia seorang diri di rumah sakit. Sejak saat 

itulah Angel terpisah dari Anton. 15 tahun kemudian, di Sydney, Australia. 

Berkat keluarga angkatnya yang baik hati, Angel (Bunga Citra Lestari) 

tumbuh menjadi perempuan cantik dan pandai. Ia berhasil mewujudkan 

mimpinya menjadi pengacara. Angel bertemu dengan Martin (Joe Taslim) 

dokter muda asal Indonesia yang membuatnya jatuh cinta. Hidupnya kini 

diliputi kebahagiaan. Tapi meski demikian Angel tetap dihantui masa lalunya. 

Ia tidak pernah bisa berhenti memikirkan Anton. Di tengah rencananya untuk 

menikah dengan Martin, Angel kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan masa 

lalunya: mencari keberadaan sang abang.
52

 

 

C. Profil Pameran Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

Tabel 4.1 

Pameran Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

Pemain Pemeran 

Bunga Citra Lestari Angel Dewasa 

Joe Taslim Martin 

Izzati Khanza Angel Kecil 

Bima Azriel Anton 

Lukman Sardi Om Rudi 

Aura Kasih Ningsih Dewasa 

Rifnu Wikana  Asep 

Ben Joshua Letnan Joko 

Maudy Koenaedi Mama Soraya 

Jeroen Lezer Papa Edward 

                                                             
52

 Dikutip dari sumber Dikutip dari sumber http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s020-

17-767454_surat-kecil-untuk-tuhan. Diakses pada tanggal 28 July 2019 pukul 20.33 

http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s020-17-767454_surat-kecil-untuk-tuhan
http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s020-17-767454_surat-kecil-untuk-tuhan


41 

 

 

Chew Kin Wah Bapak Martin 

Susan Bachtiar Ibu Martin 

Dorman Borisman Pak Wiryawan 

Kevin Bzezovski Ricky 

 

1. Bunga Citra Lestari 

 

 

Gambar 4.2 Bunga Citra Lestari 

Bunga Citra Lestari atau sering dipanggil BCL (lihat Gambar 4.2) 

adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Lahir di 

Jakarta, 22 Maret 1983. Bunga Citra Lestari dikenal publik sebagai penyanyi 

lagu yang memiliki suara yang khas dan merdu. Alunan lagunya 

menggetarkan jiwa pendengarnya. Beberapa lagunya yang sempat hits di 

antaranya, “Saat Kau Pergi”, “Cinta Pertama (Sunny)”, “Pernah Muda”, dan 

“Cinta Sejati”. BCL ini mengawali kariernya di dunia modeling. Ia juga 

belajar di sekolah modeling John Casablanca. Sebelum ke ibukota, BCL 

tinggal dan tumbuh remaja dengan berpindah-pindah tempat. Ia tumbuh 

menjadi anak yang tomboy dan mudah beradaptasi. Sebelum tinggal di 

Jakarta, ia menempuh pendidikan di SMP, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh 

Darussalam. Di Film Surat Kecil Untuk Tuhan, BCL berperan sebagai Angel 

dewasa (lihat Tabel 4.1 Pemeran Film Surat Kecil Untuk Tuhan) yang 

mempunyai karakter yang pekerja keras dan penyayang. 
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Bunga juga sering bermain di beberapa film tanah air dan beberapa 

sinetron juga dibintanginya (lihat Tabel 4.2 Film dan Sinetron yang 

dibintangi Bunga Citra Lestari), diantaranya yaitu
53

: 

Tabel 4.2 

Film dan Sinetron yang dibintangi Bunga Citra Lestari 

Film Sinetron 

1. Dua Kekasih (1990) 1. Bukan Perempuan Biasa (1997) 

2. Cinta Pertama (2006) 2. Akibat Banyak Gaul (ABG) (2004) 

3. Kangen (2007) 3. Senandung Masa Puber (2003-

2004) 

4. Ada Kamu, Aku Ada (2008) 4. Kalo Cinta Menggoda (2004-2005) 

5. Saus Kacang (2008) 5. Rahasia Hati (2006) 

6. Habibie dan Ainun (2012) 6. Bayu Cinta Luna (2009-2010) 

7. My Stupid Boss (2016) 7. Berbagi Cinta (2012-2013) 

8. 3 Srikandi (2016)  

9. Jilbab Traveller: Love Sparks in 

Korea (2016) 

 

10. Mooncake Story (2017)  

11. Surat Kecil Untuk Tuhan (2017)  

12. Si Juki The Movie (2017)  

13. My Stupid Boss 2 (2019)  

 

2. Joe Taslim 

 

 

Gambar 4.3 Joe Taslim 
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Sebelum terjun ke dunia akting, anak dari Mardjuki Taslim dan Maria 

Goretty ini (lihat Gambar 4.3 Joe Taslim) terbilang memiliki prestasi dalam 

olahraga judo. Dari kecil, pemilik nama lengkap Johannes Taslim ini sudah 

belajar bela diri. Ia menguasai wushu, judo, taekwondo, dan pencak silat. 

Namun, pada akhirnya ia fokus menekuni Judo. Pada usia 16 tahun, Joe 

begabung dengan tim nasional Judo Indonesia. Ia berhasil menyabet Medali 

Emas di South East Asia Judo Championship Singapore 1999, Medali Perak 

di SEA Games 2007, dan Medali Emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional 

2008. Setelah itu, ia memutuskan pensiun karena dilanda cedera dan banting 

setir ke dunia peran. 

Film "Karma" menjadi debut pertama Joe Taslim di layar lebar. Di film 

tersebut ia beradu peran dengan aktor senior Him Damsyik. Setahun 

kemudian, Joe kembali main dalam film "Rasa". Setelah berperan dalam film 

Rasa pada tahun 2009, Joe kembali berakting untuk film laga "The Raid: 

Redemption" yang rilis 2 tahun kemudian. Dalam film besutan sineas Gareth 

Evans ini, Joe berperan sebagai Sersan Jaka. Ia juga beradu akting dengan 

aktor laga seperti Iko Uwais dan Yayan Ruhian. 

Film aksi tersebut ditayangkan pertama kali pada Festival Film 

Internasional Toronto (Toronto International Film Festival, TIFF) 2011 

sebagai film pembuka untuk kategori Midnight Madness, dan menuai pujian 

dari para penonton dan kritikus film. The Raid pun memperoleh penghargaan 

The Cadillac People's Choice Midnight Madness Award. The Raid menjadi 

film Indonesia pertama yang paling berhasil di level internasional. 

Dari beberapa film yang sudah disebutkan diatas, Taslim juga bermain di 

film – film lainnya (lihat Tabel 4.3 Daftar Film yang diperankan Joe Taslim), 

diantara nya adalah
54

 : 
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Tabel 4.3 

Daftar film yang diperankan Joe Taslim 

Film Tahun Peran 

Karma 2008 Arman Guan 

Rasa 2009 Allivan 

The Raid Redemption 2011 Jaka 

Deadmine 2012 Djoko 

Fast and Furious 6 2013 Jah 

La Tahzan 2013 Yamada 

Star Trek Beyond 2016 Manas 

The Night Come For Us 2018 Ito 

Hit and Run 2019 Tegar 

 

3. Bima Azriel 

 

 

Gambar 4.4 Bima Azriel 

Bima Azriel Raffaditya (lihat Gambar 4.4 Bima Azriel) adalah artis cilik 

Indonesia yang sering beberapa film dan sinetron di Indonesia. Bima Lahir di 

Malang, 28 Oktober 2006, pernah mendapatkan nominasi di Piala Citra untuk 

pemeran anak terbaik dan Indonesia Movie Actors Award untuk pemeran 

anak – anak terbaik. 
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 Ia juga telah membintangi banyak sinetron Surat Kecil Untuk Yang 

Maha Kuasa, Bola Bolu, Putri Bidadari, Love in Paris, Tebe dan Kaka Cantik, 

Tutur Tinular, Ali Baba, Air Mata Umi, dll. 

Tak hanya itu, ia juga pernah membintangi beberapa film Princess, Bajak 

Laut, Sepatu Dahlan, Dibalik Pintu Istana.
55

 

4. Lukman Sardi 

 

 

Gambar 4.5 Lukman Sardi 

Lukman Sardi (lihat Gambar 4.5 Lukman Sardi) adalah  pemeran dan 

sutradara berkebangsaan Indonesia. Lahir di Jakarta, 14 Juli 1971. Ia 

terkenal sebagai seorang pemeran watak dalam film – filmnya. Ia juga 

adalah anak dari Zerlita Idris Sardi, pemusik biola legendaris Indonesia. 

Meskipun orang tuanya Idris Sardi adalah seniman biola legendaris 

Indonesia, Lukman Sardi termasuk salah satu aktor muda Indonesia yang 

tidak memakai jalur koneksi sebagai jalan mulus bagi kariernya di dunia 

hiburan tanah air.  

Sejak belia, Lukman sudah mengasah kemampuan akting lewat empat 

film drama yang cenderung mempertontonkan akting menguras air mata, 

yaitu Kembang-Kembang Plastik (1978), Pengemis dan Tukang Becak 

(1979), Dinginnya Hati Seorang Gadis (1979), serta Anak-anak Tak Beribu 
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(1980).
56

 Beberapa film-film lain yang pernah dibintangi oleh Lukman Sardi 

(lihat Tabel 4.4 Film-film yang dibintangi Lukman Sardi). 

Berikut film – film yang pernah dibintangi oleh Lukman Sardi : 

                                                               Tabel 4.4 

                                      Film – film yang dibintangi Lukman Sardi 

Judul Film Tahun 

Kembang – Kembang Plastik 1978 

Pengemis dan Tukang Becak 

Dinginya Hati Seorang Gadis 

Cubit - Cubitan 

 

1979 

Anak – Anak Tak Beribu 

Gema Hati Bernyanyi 

1980 

Durian 2003 

Gie 

Janji Joni 

2005 

9 Naga 

Berbagi Suami 

Pesan Dari Surga 

Koper 

Jakarta Undercover 

 

 

2006 

Nagabonar Jadi 2 

Suster N 

The Photograph 

Quickie Express 

 

2007 

Kawin Kontrak 

In the Name of Love 

May 

Laskar Pelangi 

Kawin Kontrak Lagi 

 

 

2008 
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Pencarian Terakhir 

Takut : Faces of Fear 

Lastri 

Cinta Setaman 

 

2008 

Merah Putih 

Heart-Break.com 

Sang Pemimpi 

 

2009 

Tanah Air Beta 

Red CobeX 

Darah Garuda 

Sang Pencerah 

Aku Atau Dia 

Jakarta Maghrib 

 

 

2010 

Hati Merdeka 

Serdadu Kumbang 

Semesta Mendukung 

Pengejar Angin 

Sang Penari 

 

 

2011 

Dilema 

Hattrick 

Ditimur Matahari 

Cinta Disaku Celana 

Berandal – Berandal Ciliwung 

Rumah Diserbu Ombak 

 

 

2012 

Sang Pialang 

Rectoverso 

Leher Angsa 

Soekarno: Indonesia Merdeka 

Laskar Pelangi 2: Edensor 

2013 

Cinta Dalam Kardus 2013 
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Adriana 

Kisah 3 Titik 

Princess, Bajak Laut, dan Alien 

Aku Cinta Kamu 

Negeri Tanpa Telinga 

7/24 

2014 

Cinta Selamanya 

Gangster 

Jendral Soedirman 

2015 

The Profesionals 2016 

Moammar Emka‟s Jakarta Undercover 

Night Bus 

Sweet 20 

Surat Kecil Untuk Tuhan 

Jailangkung 

2017 

Jailangkung 2 

Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta 

Kulari Kepantai 

Wiro Sableng 

27 Steps of May 

2018 

Orang Kaya Baru 2019 
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D. Falcon Pictures 

 

Gambar 4.6 Falcon Pictures 

Falcon Pictures (lihat Gambar 4.6 Falcon Pictures) adalah perusahaan film 

di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2010 oleh HB Naveen dan 

Frederica, Falcon Pictures juga memiliki anak perusahaan  Max Pictures dan 

Maxima Pictures. Falcon Pictures berusaha untuk menghasilkan karya terbaik dan 

berkualitas guna untuk menghibur dan mengedukasi penonton atas karya yang 

mereka hasilkan. 

Semua film di atas karya rumah produksi Falcon Pictures yang telah 

melahirkan lebih dari 20 judul film. Keberhasilan Falcon Pictures bukan hadiah 

yang jatuh dari langit. Sekarang Falcon Pictures memang semakin diperhitungkan 

di kancah perfilman di negeri ini, tetapi awalnya juga sempat babak belur. 

Sepuluh film yang diproduksi pada saat awal Falcon berdiri bisa dibilang gagal. 

Kerugian yang diderita mencapai sekitar Rp 30 miliar. 

Memaknai kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda. Naveen, CEO 

Falcon Pictures pun mengambil hikmah dari kegagalan 10 film pertamanya. Ia 

belajar tentang bagaimana memahami pasar yang dinamis (lihat Tabel 4.5 Daftar 

film produksi Falcon Pictures). 

Falcon Pictures lahir karena ketidaksengajaan. Kala itu, Falcon memulai 

kiprahnya di industri film dengan memproduksi Dawai 2 Asmara yang dibintangi 

Raja Dangdut Rhoma Irama. Meski tidak sengaja, sejak awal Naveen 

berkomitmen bahwa setiap masuk ke suatu industri harus serius dan tidak boleh 
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setengah-setengah. Hal itulah yang membuat perusahaan ini memutuskan serius 

berkembang di dunia perfilman hingga saat ini. 

Sebelum mendirikan Falcon Pictures, HB Naveen sebenarnya sudah 

menduduki posisi sangat strategis, yaitu sebagai Direktur Bhakti Media yang saat 

ini sudah berganti nama menjadi MNC Corp. Naveen dinilai punya potensi sangat 

bagus. Pasalnya, di tempat itu ia berhasil membesarkan beberapa program yang 

diminati, seperti Fear Factors dan Who Wants to be A Millionaire.
57

 

Tabel 4.5 

Daftar film produksi Falcon Pictures 

No. Judul Film Tanggal Rilis 

1. Dawai 2 Asmara 8 September 2010 

2. Milli dan Nathan 23 Juni 2011 

3. Semesta Mendukung 20 Oktober 2011 

4. Sajadah Ka‟bah 5 November 2011 

5. Xia Aimei 12 Januari 2012 

6. Ambilkan Bulan 28 Juni 2012 

7. Mama Cake 13 September 2012 

8. Hello Goodbye 29 November 2012 

9. Potong Bebek Angsa 27 Desember 2012 

10. Belenggu 28 Februari 2013 

11. Coboy Junior The Movie 5 Juni 2013 

12. La Tahzan 2 Agustus 2013 

13. Edensor 24 Desember 2013 

14. Comic 8 29 Januari 2014 

15. Para Pemburu Gajah 26 Juni 2014 

16. Haji Backpacker 2 Oktober 2014 

17. CJR The Movie 18 Februari 2015 

18. Comic 8: Casino Kings 15 Juni 2015 

19. Negeri Van Oranje 23 Desember 2015 
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20. Comic 8: Casino Kings Part 2 3 Maret 2016 

21. My Stupid Boss 19 Mei 2016 

22. Sabtu Bersama Bapak 5 Juli 2016 

23. Warkop DKI Reborn Part 1 8 September 2017 

24. Bulan Terbelah Dilangit Amerika 2 8 Desember 2017 

25. Baracas: Barisan Cinta Anti Asmara 20 Maret 2017 

26. Surat Kecil Untuk Tuhan 25 Juni 2017 

27. Warkop DKI Reborn Part 2 31 Agustus 2017 

28. Jomblo 5 Oktober 2017 

29. Keluarga Tak Kasat Mata 23 November 2017 

30. Si Juki The Movie 28 Desember 2017 

31. Dilan 1990 26 Januari 2018 

32. Hoax 1 Februari 2018 

33. Banyamin Biang Kerok 1 Maret 2018 

34. Teman Tapi Menikah 28 Maret 2018 

35. Arini 8 April 2018 

36. Si Doel The Movie 2 Agustus 2018 

37. Udah, Putusin Aja 6 September 2018 

38. Gila Lu Ndro 13 September 2018 

39. Asal Kau Bahagia 27 Desember 2018 

40. PSP: Gaya Mahasiswa 31 Januari 2019 

41. Dilan 1991 28 Februari 2019 

42. My Stupid Boss 2 28 Maret 2019 
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E. Kru Film 

Tabel 4.6 Kru Produksi Film 

Sutradara Fajar Bustomi 

Produser Frederica 

Produser Eksekutif HB Naveen 

Dallas Sinaga 

Penulis Skenario Upi 

Penata Sinematografi Yudi Datau 

Penata Artistik Ade Gimbal 

Co-Sutradara Andreas Sullivan 

Penyunting Gambar Ryan Purwoko 

Penata Musik Andhika Triyadi 

Penata Suara Khikmawan Santoso 

Abdul Malik 

Penata Pemain Nova Sardjono 

Gilang Numerouno 

Penata Busana Quartini Sari 

Penata Rias dan Rambut Adi Wahono 

Eba Sheba 

Produser Pasca Produksi Dewi Soemartojo 

Produser Pelaksana Evi Yulyanti 

Pelatih Akting Norman R. Akyuwen 

Koordinator Lokasi Abuabu13 

 

Dalam proses pembuatan film Surat Kecil Untuk Tuhan, baik dari pra 

produksi, produksi, sampai pada pasca produksi banyak tangan ahli yang bekerja 

hingga film tersebut selesai. Beberapa nama kru yang tanggung jawabnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 kru produksi film. (Sumber : Credit Film Surat Kecil Untuk 

Tuhan 2017). 
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1. Fajar Bustomi (Sutradara Film Surat Kecil Untuk Tuhan) 

 

Gambar 4.7 Fajar Bustomi 

Fajar Bustomi (lihat Gambar 4.7 Fajar Bustomi) adalah seorang 

sutradara film Indonesia, ia sudah banyak menggarap beberapa film 

Indonesia. Fajar adalah lulusan Institut Kesenian Jakarta 2001. Debutnya 

dilayar lebar ditandai dengan menjadi asisten Hanung Bramantyo difilm 

Brownies (2005) yang dibintangi Marcella Zalianty. Diproyek itu Fajar 

menjabat  sebagai asisten penyunting gambar dan pencatat adegan, kemudian 

ia menjadi asisten Lance selama syuting film Cinta Silver (2005) yang 

dibintangi Luna Maya. 

Sejak itu, ia terus belajar hingga kesempatan menjadi sutradara datang 

pada tahun 2008. Produser Manoj Punjabi mempercayakan proyek film 

Bestfriend? (2008) Yang dibintangi Nikita Willy dan Stevan William kepada 

Fajar. Sayang, proyek ini tidak berjalan mulus. Sutradara From London to 

Bali (2017) itu kemudian vakum 4 tahun lamanya. Selama vakum, ia menjadi 

sutradara iklan dan klip video (lihat Tabel 4.7 Daftar Film Garapan Fajar 

Bustomi) 

Siapa sangka, kesempatan memproduksi datang lagi setahun kemudian. 

Produser Starvision, Chand Parwez Servia, mempercayakan film Slank 

Enggak Ada Matinya (2013) kepada Fajar. Kemudian, ia dipercayai Rapi 
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Films mengarahkan akting Michelle Ziudith di film Remember When: Ketika 

Kau dan Aku Jatuh Cinta (2014).
58

 

Tabel 4.7 

Daftar Film Garapan Fajar Bustomi 

No. Judul Film Tahun 

1. Bestfriend? 2008 

2. Slank Enggak Ada Matinya 2013 

3. Ku Kejar Cinta Ke Negri Cina 2014 

4. Remember When 2014 

5. Tak Kemal Maka Tak Sayang 2014 

6. Aku Cinta Kamu 2014 

7. 99% Muhrim: Get Married 5 2015 

8. Romeo Rinjani 2015 

9. Winter in Tokyo 2016 

10. Modus 2016 

11. Jagoan Instan 2016 

12. Surat Kecil Untuk Tuhan 2017 

13. From London to Bali 2017 

14. Dilan 1990 2018 

15. Dilan 1991 2019 

Sumber : filmindonesia.or.id 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini terdapat empat puluh enam (46) data scene yang 

dikaji menggunakan teori semiotika Charles Sanders Pierce yang dibagi atas 

indikator sign (tanda), objek, dan interpretant. Untuk tanda berdasarkan 

objeknya dibagi atas ikon, indeks, dan simbol. Data scene yang dianalisis  

terdapat enam (6) scene yang mengambarkan perjuangan anak di dalam film 

Surat Kecil Untuk Tuhan versi remake tahun 2017 ini. 

Berdasarkan uraian teori dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam Film Surat Kecil Untuk Tuhan versi remake tahun 2017 ini 

terdapat dibeberapa adegan yang merepresentasikan perjuangan anak yang 

diurai dari beberapa indikator perjuangan, diantaranya : 

1. Indikator rela berkorban terdapat pada scene 7 : adegan dimana tokoh 

bernama Anton menyuapi adiknya Angel yang sedang kelaparan, dan 

scene 12 : adegan dimana tokoh bernama Angel dan temannya kena 

hukuman karna bermain dan tidak menuruti aturan om Rudi. 

2. Indikator pantang menyerah terdapat pada scene 8 : adegan dimana tokoh 

bernama Anton dan Angel lari dari razia anak jalanan, scene 13 : adegan 

dimana tokoh bernama Anton mengamen ditengah hujan deras pada 

malam hari dipersimpangan lampu merah, dan scene 16 : adegan dimana 

tokoh bernama Angel tertabrak mobil ditengah jalan pada saat mau 

menyebrang. 

3. Indikator tidak mudah putus terdapat pada scene 13 : adegan dimana tokoh 

bernama Anton mengamen ditengah hujan deras pada malam hari 

dipersimpangan lampu merah. 

4. Indikator sikap berani bertindak terdapat pada scene 3 : adegan dimana 

tokoh bernama Anton dan Angel yang berusaha kabur dari rumah 

pamannya, scene 8 : adegan dimana tokoh bernama Anton dan Angel lari 

dari razia anak jalanan, scene 12 : adegan dimana tokoh bernama Angel 
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dan temannya kena hukuman karna bermain dan tidak menuruti aturan om 

Rudi, dan scene 16 : adegan dimana tokoh bernama Angel tertabrak mobil 

ditengah jalan pada saat mau menyebrang. 

 

B. Saran  

Pada bagian ini, peneliti menyampaikan bahwa Film Surat Kecil Untuk 

Tuhan ini benar-benar mengisahkan kisah pilu sepasang kakak beradik yang 

penuh cobaan dan rintangan dalam manjalani hidupnya, oleh karna itu film ini 

sungguh menyimpan makna mendalam mengenai perjuangan seorang anak 

dan adiknya, segala bentuk permasalahan sosial banyak terkandung 

didalamnya mulai kemiskinan, kejahatan didalam keluarga dan dimasyarakat 

begitu kental dalam setiap adegan yang diambil. Khususnya untuk film ini kita 

dapat memaknai perjuangan sebagai bentuk proses dalam kehidupan dan 

menjadikannya sebagai pedoman bahwa dalam menjalanin hidup dan 

menjadikannya indah butuh perjuangan yang keras didalamnya. 

Saran dari peneliti sebagai berikut: 

1. Untuk penonton atau penikmat film, diusahakan jangan melihat suatu film 

semata-mata hanya untuk hiburan saja, tapi cobalah untuk dapat memahami 

makna penyampaian pesan dalam film tersebut. 

2. Untuk film maker, kembangkan insdustri perfilman  dengan menciptakan 

film yang banyak mengandung pesan moral yang bisa menginspirasi 

penonton yang melihatnya dengan kreatifitas yang dimiliki. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan 

lebih mendalam dengan sudut pandang yang berbeda. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN SCENE 

 

1. Scene Angel dan Anton yang berusaha kabur dari rumah pamannya (00:03:15 

– 00:04:55) 

      

 

2. Scene Anton yang menyuapi adiknya Angel yang sedang kelaparan (00:07:20 – 

00:07:40) 

    

 

3. Scene Anton dan Angel lari dari razia anak jalanan (00:07:45 – 00:08:40) 

     

  



 

 

4. Scene Angel (kecil) dan temannya kena hukuman karna bermain dan tidak 

menuruti aturan om Rudi (00:15:50 – 00:17:57) 

     

 

5. Scene Anton mengamen ditengah hujan deras pada malam hari dipersimpangan 

lampu merah (00:18:20 – 00:20:11) 

     

 

6. Scene Angel (kecil) tertabrak sebuah mobil ditengah jalan pada saat mau 

menyebrang (00:25:07 – 00:26:22) 
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