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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan

penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara

massal juga (Bungin, 2006:72). Media telah memainkan peran penting dalam

merombak tatanan sosial menjadi masyarakat serba massal. Lebih dari itu,

menurut C. Wright Mills, media juga kian penting sebagai alat kekuasaan kaum

elite. Media tidak hanya menyaring pengalaman eksternal manusia, melainkan

ikut membentuk pengalaman itu sendiri. Media memberi tahu kita tentang apa

atau siapa diri kita, harus menjadi apa diri kita nanti, apa yang kita inginkan, dan

bagaimana kita menampilkan diri kepada orang lain (Jensen, 2003: 321).

Media menyajikan aneka informasi tentang dunia. Namun karena media

menyajikannya dalam bahasa, stereotype dan harapannya sendiri, media sering

membuat manusia frustasi dan upayanya mengaitkan hubungan pribadinya dengan

kenyataan dunia di sekelilingnya. Manusia kian tergantung pada media untuk

memperoleh informasi dan kian rapuh terhadap manipulasi dan eksploitasi

kalangan tertentu di masyarakat yang menguasai media (Jensen, 2003: 322).

Film merupakan salah satu alat komunikasi massa. Film adalah gambar-

hidup, juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sinema.

Gambar-hidup adalah bentuk seni, bentuk populer dari hiburan, dan juga bisnis

(Wikipedia Indonesia: 2011). Oey Hong Lee menyebutkan, film sebagai alat
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komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai massa

pertumbuhannya pada akhir abad ke-19 (Sobur, 2003:126).

Orang terpesona oleh film sejak awal penciptaan teknologi film itu, meski

gambar saat itu tak lebih dari gambar putus-putus dan goyang-goyang di tembok

putih. Medium ini tampaknya punya kekuatan magis. Dengan masuknya suara

pada akhir 1920-an dan kemudian warna serta banyak kemajuan teknis lainnya,

film terus membuat orang terpesona (Vivian, 2008:160).

Moral (Bahasa Latin Moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke manusia

atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak

memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai

positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus

dimiliki oleh manusia (Wikipedia Indonesia, 2012).

Protagonis berasal dari bahasa Yunani yaitu protagonitses yang bermakna

orang yang berperan dalam bagian pertama suatu cerita, atau tokoh utama dalam

suatu hal seperti buku cerita, film, video game maupun teater (Wikipedia

Indonesia : 2011).

Setiap film memiliki tokoh utama atau protagonis dalam alur ceritanya.

Tokoh utama merupakan tokoh sentral dalam sebuah film, karena tokoh utama ini

yang menjadi objek yang akan diceritakan dalam sebuah film. Untuk gender dari

tokoh utama ini tidak ditetapkan, bisa perempuan, bisa juga laki-laki, tergantung

pada naskah film tersebut. Pada umumnya film dibuat berdasarkan cerita dalam

sebuah novel atau kejadian nyata seseorang yang dapat memberikan pesan yang

positif bagi penikmat film. Film tidak akan bermakna, apabila tidak memiliki
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tokoh utama. Karena tokoh utama berfungi menguatkan makna cerita yang

disampaikan dalam film. Film merupakan sarana hiburan, jadi penampilan

karakter tokoh utama terkesan berlebihan. Tokoh utama bisa sangat baik sekali

begitu juga sebaliknya. Kesan berlebihan dari tokoh utama berfungsi sebagai daya

tarik, agar penikmat film mengagumi sang tokoh utama. Sehingga pesan yang

terselip dari film tersebut dapat disampaikan (Wikipedia Indonesia : 2011).

Sejarah perfilman di Indonesia setiap tahunnya mengalami perkembangan.

Untuk mengetahuinya, berikut adalah periode perkembangan film di Indonesia

dari tahun ke tahun. Tahun 1900 mulai hadir pertunjukan film (bioskop) di

Batavia, melalui peristiwa Pertoenjoekan Besar yang Pertama, di Manege, Tanah

Abang, Kebonjae. Lima tahun sebelumnya, Robert Paul dari Inggris dan Lumiere

bersaudara dari Prancis mendemonstrasikan proyektor temuannya, hal ini

menandai dimulainya sejarah sinematography atau seni gambar bergerak atau film

(Wikipedia Indonesia : 2011).

Pada awal kehadiran film di Indonesia, hanya kaum Eropa bisa menyaksikan.

Baru menjelang 1920-an, kaum pribumi punya kesempatan menonton film.

Setelah adanya kebijakan kelas penonton, yakni untuk kaum Eropa, untuk kaum

Cina, dan untuk kaum Pribumi serta Slam atau kaum Islam (Wikipedia Indonesia :

2011).

Pemisahan kelas itu menyangkut lokasi pertunjukan, pelayanan atau kualitas

proyektor, dan harga tiket tanda masuk. Hingga tahun 1920-an perfilman di

Indonesia hanya milik kaum Eropa, berupa film-film impor dari Prancis dan

Amerika, meliputi film dokumenter dan film cerita yang semuanya bisu.
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Pembuatan film pun hanya dilakukan orang-orang Belanda atau orang Eropa

lainnya, berupa film dokumentasi tentang alam dan kehidupan Indonesia, atas

pesanan pemerintahan Hindia Belanda. Yang disebut pembuat film waktu itu

adalah orang yang mengoperasikan kamera dan pekerjaan teknis lainnya. Masa itu

lahir film Onze Oost atau Timur Milik Kita yang dibuat tahun 1919, dibiayai

Kolonial Institute atau Lembaga Kolonial (Wikipedia Indonesia : 2011).

Tahun 1924 muncul polemik di koran-koran, mengenai perlunya Hindia

Belanda membuat film sekaligus menjadi obyek pembuatan film.

Tahun 1926 atas inisiatif L Heuveeldorf dan Krugers dengan dukungan Bupati

Bandung Wiranatakusumah V, dibuat film cerita berjudul Loetoeng Kasaroeng,

mengangkat cerita legenda Jawa Barat, dengan seorang gadis pribumi sebagai

pemain. Pembuatan film cerita yang dimulai di Bandung ketika itu, mengalami

kesulitan yang amat berat. Sebab, harus berhadapan dengan film-film import yang

telah lebih dulu menguasai pasar. Belum lagi proses pembuatan film asing yang

dilakukan secara besar-besaran (Wikipedia Indonesia : 2011).

Tahun 1929, film bicara pertama diputar, itupun film produk Amerika. Baru

dua tahun kemudian, Indonesia mencoba pembuatan film bersuara oleh para

pembuat film di tanah air. Hebatnya, semua peralatan untuk pembuatan film

bersuara dibikin sendiri di Bandung. Meski kualitasnya belum terlalu bagus,

namun mungkin Indonesia-lah yang pertama memulai membuat film bersuara di

Asia. Mulai tahun 1930 perfilman di Indonesia berkembang dalam paham

industri. Pembuatan film mulai mempertimbangkan keuntungan finansial. Selain

L Heuveeldorf dan Krugers, ada F Carli, keturunan Italia kelahiran Bandung.
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Muncul kemudian orang-orang Cina, yakni Wong Bersaudara yang terdiri Nelson

Wong, Joshua Wong, Othniel Wong. Orang Cina lainnya yang terjun ke film

adalah The Teng Chun. Mereka bisa disebut orang Timur pertama yang membuat

film di Indonesia (Wikipedia Indonesia : 2011).

Masa-masa ini mulai lahir film bicara atau tidak bisu. Muncullah film “Nyai

Dasima” (Jakarta 1931) film bersuara pertama. Disusul kemudian “Zuzter

Theresia” (Bandung 1932). Dalam semangat industri pula, dua kekuatan non-

pribumi, Krugers dan Wong Bersaudara, melakukan kerjasama produksi tahun

1937 melahirkan film terang bulan dengan sutradara Albert Ballink. Tercatat

kemudian film terang bulan menjadi tren film laris yang disukai masyarakat.

Masa-masa inilah kaum pribumi mulai terlibat dalam politik perfilman. Seorang

wartawan bernama Saerun menjadi penasehat di perusahaan Wong bersaudara. Ia

memunculkan gagasan agar film-film yang diproduksi memanfaatkan seni tonil

atau sandiwara, yang ketika itu mewarnai khasanah seni pertunjukan sandiwara di

negeri tercinta yakni Indonesia. Maka kelompok tonil paling terkenal masa itu,

pimpinan Andjar Asmara yang juga wartawan, diajak main film. Mulailah lahir

artis-artis pribumi, antara lain Rukiah dan Raden Muchtar. Semakin banyak pula

kaum pribumi menjadi pekerja film atau kru (Wikipedia Indonesia : 2011).

Tahun 1940-an menjadi masa produktif film di Indonesia. Adanya sensor film

tidak membuat kreativitas dan industri film surut, malah sebaliknya. Tahun 1940

produksi 13 judul, tahun 1941 menjadi 32 judul. Masa ini bisa disebut masa

keemasan pertama film Indonesia, meskipun Film Indonesia sendiri sebenarnya
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belum lahir. Keemasan justru dicapai di masa ketegangan menjelang Perang

Dunia II, saat Jepang menjarah kemana-mana (Wikipedia Indonesia : 2011).

Bersamaan dengan panasnya gerakan politik nasionalisme, perfilman pun

sarat dengan nuansa politik. Pers dan kalangan terpelajar menuntut film

berkualitas, untuk perjuangan, sementara para seniman atau artis dituntut punya

tanggung jawab melalui karyanya kepada rakyat. Para wartawan dan sineas

menggagas perlunya Klub Kritisi, dengan anggota Wartawan Indonesia,

Tionghoa, dan Belanda (Wikipedia Indonesia : 2011).

Era 1960 sampai 1966 adalah masa ketika pergulatan politik ikut mewarnai

gerakan kesenian dan kebudayaan, termasuk perfilman nasional.. Setelah ikut

membuat film-film ‘asal laku’, di antaranya gaya India berjudul Tiga Dara, Perfini

melahirkan film Pedjoeang yang mengantarkan Bambang Hermanto menjadi

Aktor Terbaik Festival Moskow tahun 1961. Tahun 1962 Djamaluddin Malik dan

Usmar Ismail bekerjasama dengan produser Filipina, membuat Holiday in Bali,

yang merupakan film berwarna pertama. Dilanjutkan kerjasama dengan Singapura

membuat film Bajangan di Waktoe Fadjar. Situasi politik yang panas tak banyak

mendorong perkembangan perfilman nasional (Wikipedia Indonesia : 2011).

Dekade setelah tahun 2000 adalah masa bergeraknya kembali perfilman

nasional. Dimulai dengan munculnya film Petualangan Sherina yang yang

disambut antusias oleh masyarakat. Sebuah generasi baru perfilman nasional

tampil, antara lain Mira Lesmana yang membuat Petualangan Sherina , kemudian

melahirkan film Ada Apa dengan Cinta. Dia bekerjasama dengan sutradara Riri

Riza, serta Rudy Soedjarwo. Tampil pula produser Nia Dinata, yang membuat



7

film Ca Bau Kan. Selanjutnya disusul tampilnya sineas-sineas muda, kebanyakan

berasal dari keluarga mapan, yang terjun ke film secara instan, bersandar pada

kekuatan modal. Berbeda dengan era sebelumnya di mana kebanyakan sineas

berlatar belakang seniman dengan proses kreatif, pada era ini kebanyakan sineas

berlatar bekang hobi, meskipun di antaranya juga berlatar belakang pendidikan

film (Wikipedia Indonesia : 2011).

Indonesia memasuki era baru, ditandai dengan pergerakan kembali produksi

film nasional, antara lain didukung dengan teknologi digital yang kemudian

ditransfer ke seleloid. Para pelaku industri perfilman era sebelumnya ikut

bergerak, antara lain dengan munculnya film Kafir, Joshua, Petualangan Seratus

Jam, Eiffel I’m in Love, bersama-sama dengan pelaku industri pendatang baru,

yang melahirkan film-film seperti Djelangkung, Cinta 24 Karat, Biarkan Bintang

Menari, dan seterusnya (Wikipedia Indonesia : 2011).

Produksi film Indonesia memang terus meningkat, tahun 2008 ini

diperkirakan akan mencapai 70 sampai 80 judul. Namun fasilitas untuk

penayangannya justru terasa tidak memadai. Pasar film Indonesia hanya di Jakarta

dan beberapa kota besar, tanpa ada alternatif lain, kecuali pasar dalam bentuk

penayangan di televisi dan peredaran untuk home entertainment (VCD/DVD) .

Selain bioskop-bioskop terlanjur telah banyak yang bangkrut, masa ini juga tidak

adanya lagi jaringan peredaran dan pemasaran seperti 1970-an, di mana ada

Perfim (Pusat Peredaran Film) yang mengatur masalah peredaran (Wikipedia

Indonesia : 2011).
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Perfilman nasional dekade 2000 hingga 2008 ini kiranya menjadi proses

pembelajaran baru bagi masyarakat film, juga bangsa, dalam mengelola apa yang

disebut kebebasan, demokrasi, serta dalam memperlakukan film sebagai karya

cipta budaya sekaligus sebagai produk industri. Sejauh ini kebebasan dan

demokrasi dalam perfilman sedang memperlihatkan eforianya, di mana masing-

masing pihak di kalangan masyarakat film berebut ruang untuk dirinya sendiri

dengan berusaha untuk menutup ruang bagi yang lain (Wikipedia Indonesia :

2011).

Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan sempat menjadi raja

di negara sendiri pada tahun 1980-an, ketika film Indonesia merajai bioskop-

bioskop lokal. Film-film yang terkenal pada saat itu antara lain, Catatan si

Boy, Blok M dan masih banyak film lain. Bintang-bintang muda yang terkenal

pada saat itu antara lain Onky Alexander, Meriam Bellina, Lydia Kandou, Nike

Ardilla, Paramitha Rusady, Desy Ratnasari (Wikipedia Indonesia : 2011).

Saat ini dapat dikatakan dunia perfilman Indonesia tengah menggeliat

bangun. Masyarakat Indonesia mulai mengganggap film Indonesia sebagai sebuah

pilihan di samping film-film Hollywood. Walaupun variasi genre filmnya masih

sangat terbatas, tetapi arah menuju ke sana telah terlihat (Wikipedia Indonesia :

2011).

Film Surat Kecil Untuk Tuhan ini menceritakan Gita Sesa Wanda

Cantika atau yang dikenal dengan nama panggilan Keke, seorang gadis remaja

berusia 13 tahun yang cukup beruntung, karena lahir dari keluarga yang sangat

berada, memiliki dua orang kakak laki-laki yang bernama Chika dan Kiki, orang
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tua yang sangat menyayanginya walau sudah bercerai, dan juga Pak Yus, ajudan

sang Ayah. Selain itu Keke juga dikelilingi enam sahabat karib yang selalu setia

menemaninya dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang

kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andy.

Semuanya tampak begitu sempurna. Pada tahun 2003 kanker

menghinggapinya, Keke adalah pengidap Rhabdomyosarcoma (Kanker Jaringan

Lunak) pertama di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi "monster"

hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir

setahun lamanya, akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai

rontok, kulitnya mengering, dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan

keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan bisa kembali

menjalani aktivitas seperti sedia kala.

Tak disangka, setahun kemudian, pada tahun 2004, kanker itu kembali, lebih

parah dan mematikan. Meski sudah ditolak di rumah sakit manapun, ayah Keke

tidak pernah menyerah untuk menyembuhkan anaknya, terbukti bahwa ia sanggup

ke pedalaman bahkan keluar negeri hanya untuk menyembuhkan Keke. Walau

ratusan dokter memvonis bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari tiga bulan,

namun Keke berhasil bertahan hidup lebih dari setahun. Meskipun pada akhirnya,

Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan

karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Keke meninggal dunia pada tanggal 25

Desember 2006.

Harris Nizam adalah sutradara film Surat Kecil Untuk Tuhan adalah film

pertamanya yang tayang pada tahun 2011, film ini adalah kisah nyata dari seorang
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gadis yang bernama Gita berjuang melawan penyakit kanker otaknya. Film   ini

diangkat dari sebuah novel karya Agnes Davonar. Film Surat Kecil Untuk Tuhan

tergolong sukses, banyak penonoton mengeluarkan air mata setelah menyaksikan

film ini. Dan banyak juga pesan moral yg terdapat pada film yg berdurasi 162

menit ini.

Pesan moral dalam film ini adalah ketegaran seorang gadis belia yang sudah

divonis kanker jaringan lunak oleh dokter yang tetap berjuang dan memiliki

semangat hidup. Penyakit ini tidak membatasinya dalam bergaul dan mengejar

cita-citanya. Orang tua, kakak-kakak, serta para sahabat juga sangat berperan

penting dalam kehidupan Keke, mereka selalu ada kapanpun Keke membutuhkan

mereka dan mereka selalu memberi semangat pada Keke. Selain itu Keke tidak

pernah menjadikan alasan penyakitnya ini untuk menghalangi prestasi belajarnya,

dalam keadaan sakit Keke tetap mengikuti pelajaran sama seperti teman-teman

lainnya. Bahkan ketika hidungnya mengeluarkan darah sekalipun dia tetap

bersikeras untuk mengikuti ujian.

Penelitian ini menganalisis pesan moral dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan

dengan menggunakan analisis semiotik. Analisis semiotik sebelumnya pernah

diteliti oleh Rafika Putri, dalam film Perempuan Berkalung Surban karya Hanung

Bramantyo tahun 2011. Dalam penelitian itu, peneliti terdahulu menganalisis

tentang citra perempuan dari tokoh utama (protagonis), dengan menggunakan

sembilan konsep yang dijabarkan oleh Sobur. Berdasarkan fenomena diatas maka

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Semiotik Tentang

Pesan Moral Protagonis Dalam Film Surat Kecil Untuk Tuhan’’.
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B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Alasan peneliti mengambil judul ini adalah:

1. Bagaimana analisis semiotik pesan moral yang disampaikan oleh protagonis

(tokoh utama/keke) dalam film surat kecil untuk Tuhan.

2. Apakah pengaruh analisis semiotik terhadap minat membantu penderita kanker

meningkat setelah menonton film surat kecil untuk Tuhan.

3. Apakah sifat putus asa yang di perankan Keke dalam film Surat Kecil Untuk

Tuhan dapat mempengaruhi para penonton nuntuk terus berjuang melawan

Kanker.

4. Berhasilkah film Surat Kecil Untuk Tuhan sebagai film pertama Haris Nizam

mendapat simpati penonton umtuk membantu para penderita Kanker.

5. Apakah bentuk pengaplikasian penonton setelah menonton film Surat Kecil

Untuk Tuhan agar terus berjuang melawan Kanker.

C. PENEGASAN ISTILAH

1. Pesan

Pesan menurut Berlo Mulyana (2007: 162) merupakan  terjemahan gagasan

ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Ada tiga tahapan untuk

merumuskan pesan yang efektif, diantaranya melahirkan pesan, mengevaluasi dan

memilih pesan, serta menyampaikan pesan. Setiap pemberitahuan, kata atau

komunikasi secara lisan maupun tulisan disebut dengan pesan. Pesan menjadi inti

dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan terbagi menjadi dua, yaitu

pesan verbal dan pesan nonverbal. (Safanayong, 2006: 18).



12

2. Moral

Dalam kamus bahasa Indonesia dari WJS Poerwadarminto terdapat

keterangan bahwa moral adalah ajaran tentang baik atau buruk perbuatan

kelakuan atau prilaku manusia pada kehidupan sehari-hari. (Magnis, 2000: 19).

3. Protagonis

Protagonis merupakan tokoh sentral yang perannya sangat berpengaruh

terhadap tokoh lainnya, namun secara tidak langsung mendapat pengaruh yang

sama terhadap penggambaran karakter dari peran tambahan. Tokoh sentral adalah

tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita atau film.

D. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, tentang Analisis Semiotik

Tentang Pesan Moral Protagonis Dalam Surat Kecil Untuk Tuhan, maka

identifikasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan judul yang diteliti adalah:

a. Bagaimana pesan pendidikan dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan

b. Bagaimana pengaruh film Surat Kecil Untuk Tuhan terhadap remaja

c. Analisis Semiotik Tentang Pesan Moral Protagonis Dalam Film Surat

Kecil Untuk Tuhan
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2. Batasan Masalah

Film Surat Kecil Untuk Tuhan merupakan film yang dibintangi oleh Dinda

Hauw sebagai protagonis atau tokoh utamanya. Penelitian ini menitik beratkan

masalah pada pesan moral saja. Untuk mengetahui pesan moral yang disampaikan

oleh tokoh utamanya, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah

menganalisis (analisis semiotik) pesan moral yang disampaikan oleh protagonis

(tokoh utama) dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan karya sutradara Harris Nizam.

3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

a. Bagaimana analisis semiotik pesan moral yang disampaikan oleh

protagonis (tokoh utama) dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan.

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan moral protagonis

dalam film surat kecil untuk tuhan dengan menggunakan analisis semiotik.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai sumbangan partisipasi pemikiran peneliti dalam penelitian ilmiah,

dan sebagai wujud pengabdian penulis terhadap kajian budaya dan perfilman

Indonesia.
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b. Sebagai acuan referensi untuk peneliti lainnya yang berminat untuk

mengkaji permasalahan yang serupa dengan penulis.

c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada film

Surat Kecil Untuk Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara

semiotik pesan moral yang disampaikan oleh protagonis (tokoh utama) dalam film

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Harris Nizam.

Penelitian dilakukan penulis Juli sampai September 2013. Dan melakukan

observasi dengan cara menonton film Surat Kecil Untuk Tuhan karya Harris

Nizam. Dalam penelitian ini penulis menganalisa dan mengamati tokoh

protagonis dalam film surat kecil untuk Tuhan yang di perankan oleh Dinda

Hauw.

Dokumentasi atau data-data diperoleh dari film surat kecil untuk Tuhan serta

novel surat kecil untuk Tuhan. Dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan

penelitian menganilisis semiotik dalam film ini berbentuk file juga foto-foto yang

dapat menambah keakuratan penulisan ini.

a. Analisis Semiotik

Analisis adalah ilmu tentang tanda-tanda yang mempelajari sistem-sitem,

aturan-aturan dalam film ini. Faktor protagonis yang penulis teliti melalui analisis
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semiotik adalah ketegaran seorang gadis remaja yang menderita kanker jaringan

dalam menjalani hidupnya. Kemudian membuat dirinya lebih berarti di hadapan

keluarga dan teman-teman.

Kajian semiotik menurut Saussure lebih mengarah pada penguraian sistem

tanda yang berkaitan dengan linguistic, sedangkan Peirce lebih menekankan pada

logika dan filosofi dari tanda-tanda yang ada di masyarakat (Kriyantono, 2006:

264).

Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang

tersembunyi dibalik tanda (teks, iklan, berita). Karena sistem tanda sifatnya amat

kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran pengguna

tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial dimana pengguna

tanda tersebut berada (Kriyantono, 2006: 264).

Yang dimaksud “tanda” ini sangat luas. Peirce yang mengutip dari Fiske

(1990) membedakan tanda atas lambang/symbol, ikon/icon, indeks/index, dan

kode. Dapat dijelaskan sebagai berikut (Kriyantono, 2006: 264):

Berikut model-model analisis semiotik yang penulis gunakan untuk

menganalisis masalah dalam penelitian:

1) Analisis semiotik Charles S. Peirce

Semiotik berangkat dari tiga elemen utama yaitu (Kriyantono,

2006: 265):

a) Tanda (Sign)
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Adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap

oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang

merujuk (mempresentasikan) hal lain di luar tanda itu

sendiri. Acuan tanda ini disebut objek.

b) Acuan tanda (object)

Konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau

sesuatu yang dirujuk tanda.

c) Pengguna tanda (Interpretant)

Konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan

menurunkannya ke suatu makna yang ada dalam benak

seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.

Yang dikupas teori segitiga, makna adalah persoalan bagaimana makna

muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu

berkomunikasi. Peirce dalam Fiske (1990) menyatakan hubungan antara tanda,

objek, dan interpretant digambarkan dibawah ini (Kriyantono, 2006: 265).

Hubungan antara tanda (sign), objek (object), dan pengguna tanda

(interpretant) (Triangel Of Mining).

Skema 1 : Bagan Teori Charles S. Peirce

Sign

Interpretant Object

(sumber: Kriyantono, 2006: 266)

2) Analisis semiotik Ferdinand Saussure



17

Menurut Saussure, tanda terbuat atau terdiri dari

(Kriyantono, 2006: 267):

a. Bunyi-bunyi dan gambar (sounds and images), disebut

“Signifer”.

b. Konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar (The

concepts these sounds and images), disebut “signified”

berasal dari kesepakatan.

Tanda (sign) adalah sesuatu yang berbentuk fisik (any sound-image) yang

dapat dilihat dan didengar yang biasanya merujuk kepada sebuah objek atau aspek

dari realitas yang ingin dikomunikasikan (Kriyantono, 2006: 268).

Skema 2 : Bagan Teori Ferdinand Saussure

Sign

Cmposed of

Signifer Signification Referent

Signified (External

Reality)

(sumber: Kriyantono, 2006: 268)
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1. Lambang

Lambang dalam film ini adalah tanda dan acuan yang sudah terbentuk

secara konvensional. Contohnya adalah lambang ketegaran Keke sebagai

penderita Kanker jaringan  lunak yang terus berjuang untuk hidup ditengah

acuhnya masyarakat Indonesia terhadap penderita kanker, lain halnya di negara

Amerika.

2. Icon

Icon dalam film ini adalah tanda dan acuan berupa kemiripan, Keke yang

menjadi icon dalam film ini menjadi tanda penderita kanker yang kurang

dipedulikan lingkungan sekitar, Hal ini merupakan hubungan kemiripan pada

penderita kanker jaringan lunak di masyarakat sesungguhnya.

3. Index

Index dalam film ini adalah tanda dan acuan yang timbul karena ada

kedekatan eksistensi. Orang tua dan Andy adalah suatu tanda yang berhubungan

langsung kepada Keke sebagai penderita kanker jaringan lunak untuk terus

berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

4. Kode

Kode merupakan sistem pengorganisasian tanda. Kode mempunyai

sejumlah unit (atau kadang-kadang satu unit) tanda. Cara menginterpretasi pesan-

pesan yang tertulis yang tidak mudah dipahami. Jika kode sudah diketahui, makna

akan bisa dipahami. Dalam semiotik, kode dipakai untuk merujuk pada struktur
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perilaku manusia. Budaya dapat dilihat sebagai kumpulan kode-kode (Kriyantono,

2006: 268).

Saussure merumuskan dua cara pengorganisasian tanda ke dalam kode,

yaitu (Kriyantono, 2006: 269):

1. Paradigmatik

Merupakan sekumpulan tanda yang dari dalamnya dipilih satu untuk

digunakan.

2. Syntagmatik

Merupakan pesan yang dibangun dari paduan tanda-tanda yang dipilih.

1. Pesan

Pesan menurut Berlo Mulyana (2007: 162) merupakan  terjemahan gagasan

ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Ada tiga tahapan untuk

merumuskan pesan yang efektif, diantaranya melahirkan pesan, mengevaluasi dan

memilih pesan, serta menyampaikan pesan. Setiap pemberitahuan, kata atau

komunikasi secara lisan maupun tulisan disebut dengan pesan. Pesan menjadi inti

dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan terbagi menjadi dua, yaitu

pesan verbal dan pesan nonverbal. Yang dimaksud pesan verbal adalah jenis

pesan yang penyampaiannya menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya

oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Sedangkan pesan nonverbal

adalah jenis pesan yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara

langsung dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan gerak-gerik,

tingkah laku, ekspresi muka pengirim pesan. Pesan nonverbal mengandalkan
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indera penglihatan sebagai penangkap stimuli yang timbul (Safanayong, 2006:

18).

2. Moral

Dalam kamus bahasa Indonesia dari W. J . S poerwadarminto terdapat

keterangan bahwa moral adalah ajaran tentang baik atau buruk perbuatan

kelakuan atau prilaku manusia pada kehidupan sehari-hari. moral merupakan tolak

ukur untuk menentukan benar salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari

segi baik-buruknya sebagai manusia. Baik-buruknya dilihat dari segi hatinya,

wataknya, sikapnya, dan inti kepribadiannya (Magnis, 2000: 19).

Pesan moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia,

ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan peraturan, ketetapan tentang bagaimana

manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Norma-

norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan benar salahnya sikap dan

tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia. Baik-buruknya

dilihat dari segi hatinya, wataknya, sikapnya, dan inti kepribadiannya (Magnis,

2000: 19).

Menurut Immanuel Kant Moral yang baik terstruktur dari:

1. Prinsip hukum umum

Sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindakan yang bermoral

apabila tindakan tersebut berdasarkan pada prinsip hukum umum.

2. Prinsip hormat terhadap person
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Prinsip ini mengatakan dua hal. Pertama, aku tidak boleh

menjadikan diriku sendiri ataupun diri sesamaku sebagai sarana

belaka. Kedua, dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan

moral, kita wajib memperhatikan pihak lain.

3. Prinsip otonomi

maksud dari prinsip ini adalah semua tindakan yang kita lakukan

harus murni karena kehendak dan keinginan kita sendiri, bukan

karena pengaruh apalagi paksaan dari orang lain.

3. Protagonis

Protagonis merupakan tokoh sentral yang perannya sangat berpengaruh

terhadap tokoh lainnya, namun secara tidak langsung mendapat pengaruh yang

sama terhadap penggambaran karakter dari peran tambahan. Tokoh sentral adalah

tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita atau film. Tokoh sentral

dibedakan menjadi dua (Wikipedia Indonesia, 2011):

a. Tokoh sentral protagonis, adalah tokoh yang membawakan perwatakan

positif atau menyampaikan nilai-nilai positif.

b. Tokoh sentral antagonis, adalah tokoh yang membawakan perwatakan

yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai yang

negatif.

Jadi pesan moral protagonis adalah perbuatan dan kelakuan baik atau buruk

yang disampaikan tokoh atau peran utama dalam permainan,cerita dan film.
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G. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan bagian penting dalam penelitian, karena hal

ini merupakan teropong untuk membongkar permasalahan yang akan diteliti.

Riset tergantung pada pengamatan, dan pengamatan tidak dapat dibuat tanpa

sebuah pernyataan atau batasan yang jelas mengenai apa yang diamati. Pernyataan

atau batasan ini adalah hasil dari kegiatan mengoperasionalkan konsep, yang

memungkinkan riset mengukur konsep/konstruk/variabel yang relevan, dan

berlaku bagi semua jenis variabel (Kriyantono, 2006: 26).

Pesan moral yang terdapat dalam film ini adalah sebagai berikut :

a. Ketegaran remaja dalam menjalani hidup walaupun menderita penyakit

yang sangat mematikan.

b. Sikap yang tidak putus asa untuk menjadi pribadi yang berguna bagi

keluarga dan orang lain.

c. Ayah yang sangat bertanggung jawab ketika melihat anaknya mengalami

kesusahan dan penderitaan.

d. Selain ayah, ibu juga sangat berperan penting dalam film ini, tapi

intensitas waktu dari ibunya tidak sesering ayahnya.

e. Kakak Keke yang sangat menyayanginya, kapanpun Keke membutuhkan

kakaknya, Dika (nama kakak Keke) selalu ada untuknya.

f. Supir yang sangat baikpun selalu menemani Keke, loyalitas tanpa batas

ditunjukkan pak Hery (nama supirnya) bersama keluarga Keke.

g. Sikap setia kawan yang selalu menemani kesusahan dan penderitaan

Keke.
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Mengenai konsep operasional dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

konsep semiotik. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka

penulis hanya menggunakan lima konsep semiotik yang telah dijabarkan oleh

Sobur (2011: 100-101) sebagai indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dalam

mengetahui pesan moral protagonis dlam film surat kecil untuk Tuhan.

1) Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisa sistem tanda yang

mengandung pesan moral dalam film surat kecil untuk Tuhan. Peirce

menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisanya

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

sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang

mengacu kepada objek tertentu.

2) Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda

yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Telah diketahui

bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya

tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya

yang terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu,

menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan

masyarakat yang lain. Semiotik ini menganalisis kebiasaan dari

protagonis (tokoh utama) yang memiliki nilai moral dalam film surat

kecil untuk tuhan.

3) Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda

yang dihasilkan oleh alam. Semiotik ini menganalisis tentang kebiasaan
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protagonis (tokoh utama) yang terbentuk dari alamiah atau sebagaimana

sifat seharusnya manusia yang terdapat unsur moralnya.

4) Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda

yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya

rambu-rambu lalu-lintas. Di ruang kereta api sering dijumpai tanda

yang bermakna dilarang merokok. Semiotik ini menganalisis sifat

kepatuhan protagonis (tokoh utama) terhadap norma, yang terdapat nilai

moralnya dalam film surat kecil untuk tuhan.

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

yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang

berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang

disebut kalimat. Semiotik ini akan menganalisis hubungan protagonis

(tokoh utama) dengan lingkungannya yang mengandung pesan moral

dalam film surat kecil untuk tuhan.

H. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Riset

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset

ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau

samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.

Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan

banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2006: 56).
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1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan pemutaran kembali film Surat Kecil Untuk

Tuhan, peneliti terlibat langsung dalam menganalisis isi dari film tersebut.

Berhubung penelitian ini analisis semiotik, maka tempat penelitian tidak seperti

penelitian lapangan pada umumnya. Karena analisis semiotik merupakan analisis

yang mengamati tanda-tanda yang terdapat dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan,

sehingga tidak perlu kelapangan untuk mengamati tanda-tanda tersebut.

Sedangkan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 3 bulan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh utama dalam film

Surat Kecil Untuk Tuhan. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah

moral protagonis dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan karya Harris Nizam.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang jenis sumber data adalah primer yaitu, telaah

pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian

menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah,

surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Yang menjadi teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati langsung, tanpa mediator,

sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut

(Kriyantono, 2006: 108).

b. Dokumentasi

Adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai

metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang

mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2006: 118).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis semiotik. Langkah-langkah

penelitian semiotiknya adalah (Sobur, 2001: 96):

a. Buat pertanyaan penelitian yang menarik (mengapa, bagaimana, dimana,

apa)

b. Tentukan alasan/rationale dari penelitian.

c. Tentukan metode pengolahan data (kualitatif/semiotika).

d. Analisis data berdasarkan:

1. Ideology, interpretant kelompok, frame work budaya.

2. Pragmatic, aspek sosial, komunikatif.

3. Lapis makna, intekstualitas, kaitan dengan tanda lain, hukum

yang mengaturnya.
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I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Permasalahan; Alasan

Pemilihan Judul; Penegasan Istilah; Permasalahan; Tujuan dan

Manfaat Penelitian; Kerangka Teoritis; Konsep Operasional;

Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai film Surat Kecil

Untuk Tuhan.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Pada bab penyajian data ini, peneliti menyajikan data dari teks

film Surat Kecil Untuk Tuhan.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini, peneliti mencoba menganalisis dan mengevaluasi

data sesuai dengan penyajian data yang baik.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang

penulis teliti.


