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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangan media, audio visual bisa dikatakan sangat 

ampuh menyampaikan suatu pesan terhadap khalayak banyak dari pada 

media-media yang lain. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam 

penyampaian pesan. Salah satu media audio visual yaitu film. Film adalah 

gambar hidup atau sering disebut movie. Film dihasilkan dari benda dengan 

kamera dan atau oleh animasi.  

Film secara umun dapat dibagi atas dua unsur pembentuk yakni, unsur 

naratir dan unsur sinematik. Unsur naratif adalah bahan yang akan diolah 

sementara unsur sinematik adalah cara untuk mengolahnya (Pratista, 2008: 1). 

Film merupakan perkembangan dari berbagai teknologi, diantaranya teknologi 

fotografi dan rekaman suara. Film merupakan media komunikasi, bukan hanya 

untuk hiburan tetapi juga untuk pendidikan dan penerangan. 

Bahasa film adalah kombinasi antara bahasa suara dan gambar 

(pratista, 2008: 3). Film memiliki kebebasan dalam menyampaikan sebuah 

pesan atau informasi. Sebagai objek seni, film dalam prosesnya berkembang 

menjadi salah satu bagian dari kehidupan sosial, yang tentunya memiliki 

pengaruh yang signifikan pada masyarakat sebagai penonton. Baik buruknya 

sebuah film adalah subjektif. Bagi para sineas dan film maker diharapkan 

memahami konsumsi yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat memiliki hak 
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untuk menentukan film itu baik atau buruk, senang atau tidak senang. Para 

pekerja media pada hakikatnya adalah mengkontruksi realitas. 

Walaupun masyarakat sering menganggap film sebagai sinonim 

dengan hiburan, banyak film menjalankan fungsi yang lain. bahkan film 

hiburan tidak sekedar menghibur (DeVito, 1997: 512). Beberapa film 

mengkombinasikan hiburan dan pendidikan, agar proses belajar menjadi lebih 

mudah dan nyaman. Dalam semua bentuknya, sinema adalah sebuah seni yang 

indah sebagaimana bisnis, dan para pembuatnya akan memperoleh 

kebanggaan tinggi tersendiri akan hasil kreasi mereka. Sejatinya, sejak film 

pertama diproduksi di bumi pertiwi tahun 1926-19 tahun sebelum indonesia 

berdiri hingga tahun 2006, kita tidak memiliki industri film. Syarat-syarat 

berjalannya sebuah industri film adalah terjalinnya ketiga rantai pembentuk 

industri film, yaitu rantai produksi, rantai distribusi dan rantai ekshibisi 

(Effendy, 2008: 1). 

Tidak semua film di Indonesia punya unsur mendidik. Sekalipun film 

itu untuk tujuan hiburan, paling tidak ada sedikit yang bisa di petik untuk 

pelajaran masyarakat. Kadang yang dipikirkan oleh pelaku film justru adalah 

bagaimana nanti film ini nanti laris dan untungnya banyak. Mereka tidak 

memikirkan apakah nantinya ada dampak buruk, terutama bagi kaum muda. 

Akhir-akhir ini banyak sekali film yang bergenre nasional, seperti garuda di 

dadaku, tanah surga "katanya", dan Habibie dan Ainun. Film nasionalisme 

bertujuan untuk menumbuhkan tentang rasa cinta terhadap negaranya.  
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Film bisa dikatakan sebagai pengubah pandangan hidup tentang 

sesuatu, baik itu masalah lingkungan maupun tradisi budaya masyarakat. Film 

layaknya sebuah “bahasa”. Karena ia harus dilatih untuk diucapkan (rayns, 

2002: 18). Film dibagi dalam beberapa genre, genre bertujuan untuk 

mengelompokkan film menurut jenisnya. Biasanya genre betujuan untuk 

memudahkan penonton untuk memutuskan film mana yang akan Dia tonton. 

Misalnya jika ingin menonton untuk mendapatkan hiburan, umumnya 

penonton akan memilih film bergenre komedi. 

Dalam film genre dapat didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari 

sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (Pratista, 2008: 10). 

Antusiasme masyarakat terhadap film-film yang menceritakan tentang 

Nasionalisme sendiri sangatlah besar. Akan tetapi, minimnya kretifitas para 

sineas yang membuat film ini, membuat masyarakat cenderung malas 

menonton film karya anak Negeri dan cenderung mengalihkan perhatiannya 

kepada film luar Negeri yang di anggap menarik dan tidak membosankan. 

Film Habibie dan Ainun, merupakan salah satu film yang diangkat dari 

novel Habibie dan Ainun yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan 

kisah cinta sejati Mantan Presiden RI BJ Habibie dan istrinya Ainun Habibie. 

Di luar kisah cinta pasangan Habibie yang seperti dongeng tersebut, "Habibie 

& Ainun" menitipkan pesan Nasionalisme dan nostalgia kebanggaan kita 

sebagai Bangsa Indonesia saat Habibie dan Indonesia sukses melakukan uji 

coba perdana penerbangan pesawat M-250.  Pesan ini diperkuat dengan 

ditampilkannya footage rekaman asli penerbangan perdana tersebut. 
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Nasionalisme sendiri merupakan satu paham yang berpendapat bahwa 

kesetian tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara kebangsaan. 

Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah 

darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di 

daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dan kekuatan yang berbeda-beda 

(Khon, 1984: 11). Film nasionalisme yang dikemas menarik di dalam film 

drama percintaan ini menarik antusias masyarakat yang begitu besar untuk 

menonton kisah percintaan presiden RI ke 3. Film ini secara tidak langsung 

mengajarkan tentang bagaimana pentingnya mencintai Indonesia 

bagaimanapun keadaan Indonesia. Hak dan kewajiban warganegara muncul 

sebagai akibat adanya hubungan warganegara dengan negara. hubungan antar 

warganegara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, 

kesusilaan dan kebudayaan (Budimansyah, 2009: 87).  

Tanpa disadari, masyarakat Indonesia memiliki rasa rendah diri, yang 

mungkin disebabkan karena adanya trauma di alam bawah sadarnya akibat 

dilecehkan dan dikucilkan Bangsa Belanda zaman dahulu kala. Seperti dalam 

beberapa scene dalam film tersebut. Salah satu contohnya di menit 19.41 

sampai 21.00, menceritakan tentang janji Habibie terhadap Ibu Pertiwi bahwa 

Habibie ingin mati di Negeri kelahirannya. Sumpah setia Habibie saat menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan tentang betapa setianya Habibie 

untuk mengabdi kepada Negerinya. Dalam setiap adegan pada film ini 

diyakini oleh penulis banyak terdapat tanda-tanda atau simbol yang 

menggambarkan nasionalisme. Baik melalui tokoh maupun suasana yang 
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dibangun dalam film tersebut. Simbol-simbol Nasionalisme yang terdapat 

dalam film ini bisa dalam bentuk bahasa, isyarat, maupun gambar adegan-

adegan yang ada dalam film. 

Didalam sebuah film, banyak sekali mucul tanda-tanda yang 

merepresentasikan tentang makna. Banyak sekali film yang merepesentasikan 

tanda, salah satunya adalah film Habibie dan Ainun. Dalam film ini, 

mengandung banyak makna tentang nasionalisme. Penulis akan menggunakan 

analisis semiotika Roland Barthes, dimana Barthes mengungkapkam ada 

makna denotasi dan konotasi dimana, penulis hanya akan meneliti tanda-tanda 

yang terdapat dalam suatu teks. Pada tahap kedua yaitu pemaknaan konotasi, 

pada tahap ini menurut Barthes akan dikembangkan lagi dengan unsur mitos 

sesuai dengan dimana kebudayan teks tersebut direpresentasikan.  

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mancantumkan 

beberapa penelitian. Pertama yang dilakukan oleh Chistina Ineke Widhiastuti 

dengan judul “Nasionalisme Dalam Film Merah Putih” (2012) Jurusan FISIP 

Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dari hasil 

penelitiannya mendapatkan hasil representasi nasionalisme dalam film merah 

putih masih disimbolkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Nasionalisme 

hanya dihubungkan dengan senjata, bambu runcing, bendera, tentara, ataupun 

perang yang sifatnya mengarah pada pertempuran fisik. Adagan atau dialog 

dalam fim ini juga mengkotak-kotakan nasionalisme dengan agama tertentu. 

Padahal nasionalisme tidak membedakan keberagamaan yang terjadi. 
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Sehingga kerap muncul sikap sentiment keagaan yang tergambar dalam film 

ini. 

Kedua yang dilakukan oleh Arifianti Mutmainah dengan judul 

"Representasi Fashion Sebagai Kelas Sosial dalam Film" (2013) Jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian bahwa 

film The Devil Wears Prada dan Confessions of a Shopaholic menunjukkan 

tanda-tanda mengenai fashion sebagai kelas sosial. Fashion dalam kedua film 

tersebut ditunjukkan sebagai fashion kelas atas karena menggunakan atribut 

fashion yang berasal dari merek terkenal dan dengan harga yang mahal. 

Identitas kelas sosial ditunjukkan melalui merek/brand fashion, jenis pakaian, 

bahan pakaian, warna pakaian, aksesoris dan fashion itu sendiri sebagai 

gambaran status sosial. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah representasi tanda-tanda 

Nasionalisme yang terdapat dalam film Habibibe dan Ainun?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi tanda-tanda 

Nasionalisme yang terdapat dalam film Habibibe dan Ainun.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi tambahan 

untuk mahasiswa yang meneliti tentang masalah perfilman menggunakan 

analisis semiotika. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran 

kepada semua orang dalam kalangan mahasiswa mengenai representasi 

tanda-tanda. 

 

E. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Keberadaan masusia sebagai makhluk individu maupun sosial 

tidak lepas dari komunikasi yang setiap saat dilaksanakan, baik secara 

verbal (bahasa dan tulisan) atau no verbal (isyarat). Proses komunikasi 

pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh 

seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa 

berupa gagasan, informasi, opini, pesan, dan lain-lain yang muncul dari 

benaknya.  

Aktivitas komunikasi yang senantiasa muncul melukiskan betapa 

beraneka ragamnya dan rumitnya kehidupan manusia itu, baik dalam 

berfikir, menyatakan keinginan, sedih, gembira, dan lain-lain. Situasi 

demikian menunjukan proses berlangsungnya komunikasi yang 
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melibatkan berbagai komponen yang terdiri dari komikator dan 

komunikan, pesan atau informasi, serta media untuk menjebatani pihak-

pihak yang berkomunikasi dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu 

sering dijumpai hambatan hingga menyebabkan miscommunication. 

Istilah komunikasi dalam bahasa inggris communication berasal 

dari kara latin communication, dan bersumber dari kata communis yang 

berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2008: 

9). Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya salam 

bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung 

selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.  

Kesamaan bahasa yang digunakan selama percakapan belum tentu 

sama menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti 

bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa 

tersebut. Jelas bahwa percakapan dapat dikatakan komunikatif apabila 

keduanya mengerti bahasa yang dipergunakan, juga makna dari bahasa 

yang digunakan.  

Moekiyat (2003: 5) menyatakan secara sederhana komunikasi 

dapat dirumuskan sebagai proses menyampaikan informasi dan pengertian 

dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi merupakan seni 

menggambarkan dan mendapatkan pengertian di antara orang-orang. 

Komunikasi merupakan proses menukar informasi dan perasaan antara dua 

orang atau lebih dan pentingnya bagi hubungan yang efektif. 
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Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia, dan bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena 

bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh 

informasi, di mana masing-masing individu dalam masyarakat itu sendiri 

saling berbagi informasi untuk mecapai tujuan berasama. Secara sederhana 

komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan 

dan orang-orang yang menerima pesan. 

Pentingnya peran media, yakni media skunder dalam proses 

komunikasi, disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapai komunikan. 

Surat kabar, radio, dan telefisi misalnya, merupakan media yang efisien 

dalam mencapai komunikasi dalam jumlah yang amat banyak. Karena, 

dengan menyiarkan sebuah pesan satu kali saja, sudah dapat tersebar luas 

kepada khalayak yang begitu banyak jumlahnya. 

2. Komunikasi Massa 

Kegiatan komunikasi secara garis besar dapat dipecah dalam tiga 

elemen yaitu komunikator, saluran, dan audiens. Komunikator yang 

mengirimkan pesan melalui sebuah saluran kepada audiens. Dalam 

komunikasi massa, media yang digunakan adalah media massa. Perbedaan 

media massa dengan media yang terbatas bukanlah pada alat itu sendiri, 

tetapi justru pada cara penggunaan alat itu. Untuk dapat digolongkan 

sebagai media massa, sebuah alat tidak hanya memberikan kemungkinan 

komunikasi melalui suatu alat mekanik, menciptakan suatu hubungan yang 

dekat antara komunikator dengan audience-nya tetapi juga harus benar-
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benar digunakan untuk berkomunikasi dari sebuah sumber tunggal kepada 

sejumlah besar orang (massa). Jadi, film yang diputar di rumah tangga 

bukanlah suatu media massa, tetapi kalau sebuah film diputar di bioskop 

dan ditonton oleh banyak orang secara serempak, maka film bisa disebut 

sebagai media komunikasi massa. 

Definisi komunikasi massa yang dirumuskan Bitner dalam 

Rakhmat (1996: 188) adalah “Mass communication is massage 

communicated through a mass medium to a large member of people “ 

(komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang). 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Jadi yang diartikan komunikasi 

massa adalah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang 

ditujukan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak 

tampak oleh si peyampai pesan (Effendy, 2008: 50). Dalam hidup 

bermasyarakat keingintahuan manusia untuk berkomunikasi sangat tinggi, 

dan orang yang akan berkomunikasi dengan manusia lain bisa membuat 

lebih akrab dan lebih saling mengenal sehingga membuat semakin 

nyaman. Dalam fungsinya ini selain menyampaikan informasi, media 

massa juga berperan dalam pembentukan ideologi pada khalayak. Media 

massa berusaha untuk menggiring khalayak pada realitas baru dalam 

bentuk suatu pesan yang telah dikonstruksi, dan dari sinilah media massa 

menanamkan ideologinya kepada khalayak. 
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Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa 

beserta pesan yang dihasilkan, pembaca, pendengar dan penonton yang 

akan coba diraihnya, dan efeknya terhadap mereka (Nurudin, 2009: 2). 

Semakin majunya Era Globalisasi saat ini membuat perkembangan di 

dunia Komunikasi semakin tinggi seperti halnya kemunculan Media 

Massa. Dengan banyaknya media, maka seakan-akan kita dihidangkan 

dengan berbagai informasi, baik itu yang penting maupun tidak penting.  

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa. Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada 

penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain,  

massa yang dalam sikap dan prilakunya berkaitan dengan peran media 

massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjuk kepada khalayak, 

audience, penonton, pemirsa, atau pembaca. Sedangkan massa dalam 

komunikasi massa bisa dikatakan media massa (media elektronik dan 

media cetak).  

Selain merupakan kelompok yang beraneka ragam, kebanyakan 

penerima pesan dalam komunikasi massa juga tidak kenal oleh sember 

pesan. Ini tidak berarti bahwa anggota-anggota khalayak dalam 

komunikasi massa terpinggirkan dari anggota-anggota lainnya. 

Sebenarnya, kita sangat mungkin mengalami komunikasi massa sebagai 

anggota-anggota suatu pasangan orang, kelompok kecil, organisasi, atau 

kelompok. 
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Komunikasi massa adalah pross penciptaan makna bersama andara 

media massa dan khalayak (Baran, 2008: 7). Terlepas dari cara kita 

melihat proses komunikasi massa, tidak dapat disangkal lagi bahwa kita 

menghabiskan waktu sangat besar dalam kehidupan kita untuk berinteraksi 

dengan media massa. Meskipun terdapat penyebaran media massa yang 

sangat cepat dalam kehidupan kita, banyak diantara kita yang tidak puas 

atau bersikap kritis terhadap industri media, terlebih lagi terhadap isi 

media yang tersedia. 

3. Film 

Film adalah suatu karya cipta seni dan budaya yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita 

video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala 

bentuk, jenis dan ukuran, melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau 

proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan 

atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau 

lainnya (Baksin, 2003: 6). 

Film merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan yang 

efektif dalam mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang 

disampaikan. Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

melalui muatan pesan-pesannya (message). Tema-tema yang diangkat 

didalam film menghasilkan sebuah nilai-nilai yang biasanya didapatkan 

dalam sebuah pencarian yang panjang tentang pengalaman hidup, realitas 

sosial, serta daya karya imajinatif dari sang pembuatnya dengan tujuan 
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dalam rangka memasuki ruang kosong khalayak tentang sesuatu yang 

belum diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainyapun 

sangat tergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap tema-tema 

yang diangkat didalam film tersebut (Sobur, 2009: 127). 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda, tanda-tanda ini 

termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam 

upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting didalam film 

adalah gambar dan suara; kata yang diucapkan ditambah dengan suara-

suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film  

(Sobur, 2009: 128).   

Pada masa penjajahan orang Indonesia sudah mengenal adanya 

film. Seni pertunjukkan film pada masa itu diselenggarakan oleh orang 

Belanda. Salah satu contoh film pada masa itu adalah film yang berjudul 

“Loetoeng Kasaroeng”. Film tersebut diyakini sebagai film pertama yang 

diproduksi Belanda. Walau film tersebut dibikin oleh orang asing, tapi ini 

film cerita pertama di Indonesia yang menampilkan cerita asli Indonesia, 

sebuah legenda yang terkenal dari Jawa Barat. Pada era tahun 1990 an, 

film Indonesia mengalami mati suri.  

4. Film Sebagai Representasi 

Representasi dari sebuah film adalah menggambarkan kembali 

sesuatu hal yang ada pada cerita di sebuah film. Representai menunjuk 

pada proses maupun dari produk pemaknaan suatu tanda. Representasi 

sendiri adalah suatu proses perubahan konsep-konsep ideologi yang 
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abstrak dalam bentuk yang konkrit. Representasi juga mempunyai 

beberapa pengertian diantaranya adalah konsep yang digunakan dalam 

proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia : dialog, 

tulisan, video, fotografi, film, dan sebagainya (Zaman, 2003: 83).  

Representasi merupakan konvensi-konvensi yang dirancang untuk 

menarik perhatian sekaligus dapat dipahami dengan mudah secara luas 

oleh audiennya. Konvensi dalam bahasa representasi film tercermin pada 

kode-kode sosial dan sinematografi yang digunakannya. Aspek sosial 

adalah aspek yang menyangkut kondisi sosial yang terdapat dalam film. 

Bagaimana kondisi tokoh-tokoh dalam film, hubungan antar tokoh, dalam 

film dan situasi yang digambarkan dalam film merupakan bagian dari 

aspek sosial. Sedangkan aspek sinematografi adalah segala hal yang 

menyangkut tata cara dan teknis pembuatan film. Bagaimana angle 

kamera dalam menangkap obyek, besar kecilnya obyek yang tertangkap 

pada kamera, pencahayaan, setting dan efek-efek yang dihasilkan dari 

teknis-teknis tersebut. Termasuk setting pengambilan gambar serta seluruh 

yang ada pada dunia rekaan tersebut (Zaman, 2003: 84). 

Film digunakan untuk merefleksikan realitas atau bahkan 

membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk 

fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih 

mendalam karena film adalah media audio visual. Media ini digemari 

banyak orang karena dapat dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi 

(Sobur, 2009: 128). 
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Kepekaan artistik dalam memaknai pesan dalam film dibutuhkan 

karena film memiliki bahasa tersendiri yang terdapat pada teknik-teknik 

penyajian gambar (cut), pemotretan jarak dekat (close up ), pemotretan 

dua sisi ( two shot), pemotretan jarak jauh (long shot), pembesaran atau 

pengecilan gambar (zoom out/zoom in), pelarutan dua gambar secara halus 

(disolve), sampai kepada yang melibatkan efek khusus (special effect) 

seperti gerakan lambat (slow motion), gerakan dipercepat (speeded up), 

dan special effect digital yang lebih canggih lainnya, yang melibatkan 

animasi atau permainan program komputer. Film memiliki kekayaan 

dalam bentuk-bentuk tanda untuk mengkodekan pesan, maka film juga 

menjadi lebih menarik bagi masyarakat dibandingkan dengan media 

lainnya (Sobur, 2009: 131). 

5. Semiotika 

Komunikasi adalah produksi dan pertukaran makna. Ini berkenaan 

dengan bagaimana pesan berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka 

menghasilkan makna seperti pertandaan. Film merupakan sebuah media 

komunikasi (media penyampaian pesan), yang di dalamnya terdiri dari 

elemen-elemen pertandaan, dalam film penyampaian makna atau pesan 

yang di tampilkan melalui elemen-elemen tersebut. Dalam menyampaikan 

pesan pada media film ini tentunya menggunakan penilaian-penialian dari 

petanda atau simbol-silmbol yang tertuang dalam adegan film, sehingga 

dapat mengirimkann makna pesan kepada khalayak sebagai penonton atau 

penerima. Pesan itu sendiri adalah apa yang pengirim sampaikan dengan 
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sarana apapun (Fiske, 2012: 9). Didalam sebuah film, banyak sekali mucul 

tanda-tanda yang merepresentasikan tentang makna. Banyak sekali film 

yang merepesentasikan tanda, salah satunya adalah film Habibie dan 

Ainun. Dalam film ini, mengandung banyak makna tentang nasionalisme. 

Menurut Roland Barthes ada makna denotasi dan konotasi dalam 

pertandaan. Makna denotasi menggambarkan relasi antar penanda dan 

penandaaan didalam tanda, dan antara tanda dengan referenya dalam 

realitas eksternal. Sedangkan makna konotasi digunakan untuk 

menjelaskan tentang gambaran interaksi yang berlangsung tatkala tanda 

bertemu dengan perasaan  dan emosi penggunanya dan nilai-nilai 

kulturnya (Fiske, 2012: 139). 

Semiotika adalah suatu ilmu atau 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-sama manusia. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari 

bagaimana manusia memakai hal-hal. Fokus utama semiotika adalah teks 

(Fiske, 2012: 67). 

”Film merupakan bagian yang amat relevan bagi analisis structural 

atau semiotika. Film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-

tanda itu termasuk berbagai system tanda yang bekerja sama 

dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan” (van Zoest 

dalam Sobur, 2009: 128). 

Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna 

ialah hubungan antara suatu objek atau ide dan suatu tanda. Konsep dasar 

ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan 



 17 

symbol, bahasa, wacana, dan bentuk-bentuk nonverbal. Teori-teori yang 

menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan 

bagaimana tanda disusun. Secara umum, studi tantang tanda merujuk pada 

semiotika. 

Dengan tanda-tanda, kita mencoba mencari keteraturan di tengah-

tengah dunia yang centang-perenang ini, setidaknya agar kita sedikit 

punya pegangan (Sobur, 2009: 16). Tanda terletak pada tingkatan isi atau 

gagasan dari apa yang diungkapkan melaluin tingkatan ungkapan. 

Hubungan antara kedua unsur melahirkan makna. Tanda akan selalu 

mengacu pada suatu hal yang mewakili hal lain. Lampu merah mengacu 

pada jalan berhenti dan air mata mengacu pada kesedihan. Apabila 

hubungan antara tanda yang diacu terjadi, maka dalam benak orang yang 

melihat atau mendengarkan akan timbul pengertian. 

  Secara garis besar, pemaknaan suatu tanda terjadi dalam bentuk 

 proses dari yang kongkret kedalam kognisi manusia yang hidup 

 bermasyarakat. Karena sifatnya yang mengaitkan tiga segi, yakni 

 representamen, objek, interpretan, dalam suatu proses semiosein, teori 

 semiotik ini disebut bersifat trikotomis (Hoed, 2011: 4). Tanda tersebut 

 merepresentasikan benda atau yang ditunjuk di dalam pikiran si penafsir. 

 (Littlejhon, 2009: 54). 
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 Bagan 1.1 Model Semiotika Charles Sanders Pierce 

     Tanda 

 

 

   Interpretant   Objek 

  Sumber : John Fiske. 2011. Cultural and Cummunications  

  Studies : 63 

 

  Saussure lebih memperhatikan cara tanda-tanda itu terkait dengan 

 Saussure berbeda penekanannya dengan Pierce yang lebih memfokuskan 

 perhatiannya langsung pada tanda itu sendiri. Bagi Saussure, tanda 

 merupakan objek fisik dengan sebuah makna atau untuk penggunaan 

 istilahnya, tanda terdiri atas penanda dan petanda. 

  Bagan 1.2 Model Semiotiks Ferdinand de Saussure 

       tanda  

      pertanda 

               tersusun atas     realitas  

          eksternal atau makna 

  penanda     plus         petanda 

  (eksistensi fisik (konsep mental) 

   dari tanda) 

Sumber : John Fiske. 2011. Cultural and Cummunications 

Studies : 66 
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Tanda dalam kehidupan manusia bisa tanda gerak atu isyarat; 

lambaian tangan yang bisa diartikan memanggil atau anggukan kepala 

dapat diterjemahkan setuju (Tinarbuko, 2009: 16). Penandaan terletak 

pada tingkatan ungkapan dan mempunyai wujud atau merupakan bagian 

fisik seperti bunyi, huruf, kata, gambar, warna, objek, dan sebagainya. 

Representasi terdapat definisi yang simplistis dan menyeluruh. 

Versi simplitis mengatakan bahwa representasi menyangkut pelbagai 

stereotip. Versi yang menyeluruh mengatakan bahwa representasi di media 

adalah isi yang tampak dari teknologi (Burton, 2008: 131).   

 

1. Signifier (penanda) 2. Signified (petanda) 

3. Denotative Sign (tanda Denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER (PENANDA 

KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIF SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 

 

Bagan 1.3 Peta Tanda Tatanan Roland Barthes 

 

“Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotative (3) 

terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat 

bersamaan, tanda denotative adalah juga penanda konotative (4). 

Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang melandasi keberadaannya” (Sobur, 2009: 69). 

Menurut Pierce sebuah tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang 

mewakili seseuatu di dalam beberapa hal atau kapasitas tertentu (Fiske, 
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2012: 70). Artinya pemahaman penandaan seseorang terhadap benda itu 

berbeda-beda, akan tetapi mereka mempunyai pegangan tersendiri yang 

mereka anggap benar. 

Semiotika secara harfiah adalah ilmu tentang tanda, digunakan 

untuk menganalisis makna teks. Semiotika diturunkan dari karya 

Ferdinand de Saussure yang menyelidiki tentang properti-properti bahasa 

dalam Cousure In General Linguistics (Saussure, 1983). Salah seorang 

ahli teori kunci semiotika Roland Barthes, mengembangkan gagasan-

gagasan Soussure dan menerapakan kajian tanda-tanda secara lebih luas 

(Triwikromo, 2003: 7). 

Secara etimologis, istilah semiotic berasal dari kata Yunani yaitu 

semion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai 

sesuatu yang atas dasar konvensi sosila yang terbangun sebelumnya 

dianggap mewakili sesuatu yang lain (Eco, 1979: 16). Secara terminologis 

semiotika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas 

objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco, 

1976: 6).  

Semiotika adalah studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu 

bekerja. Semiotika adalah suatu ilmu atau 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-sama manusia. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari 

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai 
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(to sinify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan 

mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-

objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu 

hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda (Sobur, 2009: 15). 

Terdapat beberapa teori semiotika yang dikembangkan oleh 

beberapa ahli antara lain: Charles Alexander Peirce, Ferdinand de 

Saussure dan Roland Bhartes (Sobur, 2009: 41-46): 

a. Charles Alexander Peirce 

Semiotika bagi Peirce adalah suatu tindakan (action), pengaruh 

(influence), atau kerja sama tiga subjek, yaitu tanda (sign), objek 

(object) dan interpretan (interpretant). Yang dimaksud dengan subjek 

pada semiotika Peirce bukan subjek manusia, tetapi tiga entitas 

semiotika yang sifatnya abstrak sebagaimana disebutkan di atas yang 

tidak dipengaruhi oleh kebiasaan berkomunikasi secara kongkret. 

Menurut Peirce, tanda adalah segala sesuatu yang ada pada seseorang 

untuk menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau 

kapasitas. Tanda dapat berarti sesuatu bagi seseorang jika hubungan 

yang “berarti” ini diperantarai oleh interpretan. Penafsir ini adalah 

unsur yang harus ada untuk mengaitkan tanda dengan objeknya 

(induksi, deduksi, dan penangkapan (hipotesis) membentuk tiga jenis 

penafsir yang penting). Agar bisa ada sebagai suatu tanda, maka tanda 

tersebut harus ditafsirkan (dan berarti harus memiliki penafsir). 



 22 

b. Ferdinand de Saussure 

Menurut Saussure, bahasa itu merupakan suatu sistam tanda 

(sign). Tanda adalah kesatuan dari suatu penanda (signifier) dengan 

sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata lain, penanda adalah 

“bunyi yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”. Jadi penanda 

adalah aspek material dari bahasa: apa yang dikatakan atau didengar 

dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran mental, 

pikiran, atau konsep. Jadi petanda adalah aspek mental dari bahasa. 

Yang mesti diperhatikan adalah bahwa dalam tanda bahasa yang 

konkret, kedua unsur tadi tidak bisa dilepaskan. “Penanda dan petanda 

merupakan kesatuan, seperti dua sisi dari sehelai kertas”. Dalam 

melihat relasi petandaan ini, Saussure menekankan perlunya semacam 

konvensi sosial (social convention), yang mengatur pengkombinasian 

tanda dan maknanya. 

c. Roland Barthes 

Semiotika dari Roland Barthes dianggap sebagai penyempurnaan 

dari semiotika Peirce an Saussure. Barthes menjelaskan dua tingkat 

dalam pertandaan, yaitu denotasi (denotation) dan konotasi 

(connotation). Dalam pegertian umum, denotasi biasanya dimengerti 

sebagai makna harfiah, makna yang “sesungguhnya”. Pada proses 

signifikasi yang secara tradisional disebut sebagai denotasi ini 

biasanya mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai 

dengan apa yang terucap. Akan tetapi, didalam semiologi Roland 
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Barthes dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem signifikasi 

tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam 

kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi 

penanda, petanda, dan tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, 

mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada 

sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem 

pemaknaan tataran kedua.  

Pada dasarnya semiotika yang dijelaskan oleh para ilmuan tersebut 

semuanya adalah mempelajari tentang tanda, namun teori yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah semiotika Roland Barthes. Pada teorinya 

mengenai semiotika, Barthes membuat model sistematis dalam 

menganalisa tanda. Barthes menjelaskan bahwa signifikasi tahap pertama 

merupakan hubungan antara signifier dan signified di dakan sebuah tanda 

terdapat realitas ekternal atau yang biasa disebut denotosi. Sedangkan 

konotasi adalah signifikasi pada tahap kedua. 

Semiotika Roland Barthes dalam Fiske (2011:118-126) mengenai 

tatanan pertandaan. 

1. Denotasi 

Tatanan pertandaan pertama adalah landasan kerja Saussure yang 

disebut dengan denotasi. Tatanan ini menggambarkan relasi antara 
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penanda dan petanda di dalam tanda, dan antara tanda dengan 

referennya dalam, realitas eksternal. Hal ini mengacu pada 

anggapan umum, makna jelaslah tentang tanda. Semisal untuk kata 

”dasi” denotasi dari dasi adalah atribut garmen yang dikenakan di 

leher.  

2. Konotasi 

- Konsep dasar 

Konotasi dipakai untuk menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja 

tanda dalam tatanan pertandaan kedua. Konotasi menggambarkan 

interaksi yang berlangsung ketika tanda bertemu dengan perasaan 

atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya. Ini terjadi 

tatkala makna bergerak menuju subjektif atau intersubjektif, hal ini 

terjadi ketika interpretant dipengaruhi sama banyaknya oleh 

penafsir dan objek atau tanda. Faktor penting dalam konotasi 

adalah penanda dalam tatanan pertama. Penanda tatanan pertama 

merupakan tanda konotasi. Untuk kata yang sama yakni dasi, 

konotasi dari dasi adalah atribut garmen yang dikenakan untuk 

pergi bekerja atau pada suatu acara resmi. 

- Implikasi lebih lanjut 

Pemikiran mengenai tanda konotasi dapat diperluas dengan melihat 

tanda melalui nada suara, cara berbicara, perasaan, nilai yang 

dikatakan. Konotasi lain mungkin bersifat sosial dan kurang 
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pribadi. Konotasi itu sebagian besar bersifat arbitrer, spesifik pada 

kultur tertentu meski seringkali juga memiliki ikonik. 

3. Mitos 

- Konsep dasar 

Cara kedua dari tiga cara Barthes mengenai bekerjanya tanda 

dalam tatanan kedua adalah melalui mitos. Mitos merupakan 

cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu. Mitos 

sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait. Bila konotasi 

merupakan pemaknaan tatanan dari petanda. 

- Implikasi lebih lanjut 

Cara kerja pokok mitos adalah untuk menaturalisasikan sejarah. 

ini menunjukkan kenyataan bahwa mitos sebenarnya 

merupakan produk kelas sosial yang mencapai dominasi melaui 

sejarah tertentu. Maknanya, peredaran mitos tersebut masih 

dengan mebawa sejarahnya, namun operasinya sebagai mitos 

membuatnya mencoba menyangkal hal tersebut, dan 

menunjukkan makna sebagai alami dan bukan bersifat historis 

atau sosial. Mitos bisa sangat efektif menaturalisasikan makna 

dengan mengaitkannya dengan beberapa aspek dari alam itu 

sendiri. Tak ada mitos yang universal pada suatu kebudayaan 

yang ada adalah mitos yang dominan namun disitu ada juga 

yang kontramitos (menentang mitos dominan). Mitos berubah 

dengan cepat guna memenuhi kebutuhan perubahan dan nilai-
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nilai kultural dimana mitos itu sendiri menjadi bagian dari 

budaya tersebut. 

Konotasi dan mitos adalah cara pokok tanda-tanda berfungsi dalam 

tatanan kedua pertandaan, yakni tatanan tempat berlangsungnya interaksi 

antara tanda dan pengguna/budayanya yang sangat aktif. 

Jika konotasi adalah pemaknaan tatanan kedua dari penanda, maka 

mitos merupakan pemaknaan tatanan kedua dari tanda. Mitos berfungsi 

memberikan maksud historis justifikasi alamiah dan menciptakan 

kontingensi (kemungkinan) yang kelihatan abadi. (Barnard, 2011: 131) 

Kajian semiotika terhadap film dalam penelitian ini adalah untuk 

membangun suatu model yang komprehensif untuk menerangkan 

bagaimana film mengandung arti atau menyampaikan arti itu kepada 

penonton. Langkah yang dilakukan adalah mengelompokkan adegan yang 

merepresentasikan nilai-nilai nasionalisme dalam film. Selain itu juga 

aspek yang kedua yaitu berupa aspek sinematografi, dimana dalam setiap 

korpus dijelaskan teknik pengambilan gambar, setting, dan sebagainya. 

6. Nasionalisme 

Nasionalisme sendiri merupakan satu paham yang berpendapat 

bahwa kesetian tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara 

kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat 

dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan 

penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dan 

kekuatan yang berbeda-beda (Khon, 2004: 11) 
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nasionalisme adalah 

kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau 

aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan 

identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. 

(http://kbbi.web.id/nasionalisme diakses pada 18 Desember 2014 pukul 

19.45). Nasionalisme erat kaitannya dengan cinta kepada tanah 

kelahirannya dan berusaha menunjukkan rasa cintanya dengan 

pengorbanan yang begitu besar. 

Nasionalisme selalu mengandung aspek politk dan aspek etnik, 

meskipun aspek yang satunya lebih menonjol pada skala yang berbeda-

beda (Diamond, 1998: 18). Nasionalisme pada mulanya terkait dengan 

rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan daerah asal usulnya. 

Rasa cinta seperti itu dewasa ini disebut semangat patriotisme. Jadi pada 

mulanya nasionalisme dan patriotisme itu sama maknanya. Nasionalisme 

adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di 

mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki 

secara bersama di dalam suatu bangsa (Kusdiono, 2010: 34).  

Wujud nasionalisme Indonesia adanya Sumpah Pemuda pada 

tanggal 28 Oktober 1928, yang berisikan Satu Bahasa, Satu Bangsa, Satu 

Tanah Air Indonesia. Hal tersebut menunjukkan nasionalisme satu tanah 

air, bangsa dan satu bahasa untuk bersama-sama membentuk negara dan 

tanah air Indonesia. Konsep nasionalisme menurut Boyd Shafer (1955: 6) 

mengatakan bahwa nasionalisme itu multi makna, hal tersebut tergantung 

http://kbbi.web.id/nasionalisme
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pada kondisi objektif dan subjektif dari setiap bangsa. Oleh sebab itu 

nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut: 

1. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau 

budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama 

dengan patriotisme. 

2. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan 

politik, keselamatan dan prestise bangsa. 

3. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme 

sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang 

disebut sebagai bangsa atau Volk yang kesatuannya lebih 

unggul daripada bagian-bagiannya. 

4. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu 

hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. 

5. Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa 

bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara 

bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif. 

Nasionalisme tersebut berkembang terus memasuki abad 20 

dengan kekuatan-kekuatan berikut : 

1. Keinginan untuk bersatu dan berhasil dalam menyatukan 

wilayah dan rakyat. 

2. Perluasan kekuasan negara kebangsaan. 

3. Pertumbuhan dan peningkatan kesadaran kebudayaan nasional 

dan. 
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4. Konflik-konflik kekuasaan antara bangsa-bangsa yang 

terangsang oleh perasaan nasional. 

Kini nasionalisme mengacu ke kesatuan, keseragaman, keserasian, 

kemandirian dan agresivitas. (Shafer, 1955: 168) 

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki attitude 

yang baik agar dapat membawa perubahan yang positif bagi bangsa dan 

negara. Pemuda pula yang nantinya akan menentukan ke arah mana 

bangsa akan di bawa. Di tangan para pemuda penerus bangsa jati diri 

bangsa akan dipertaruhkan eksistensinya. Oleh karena itu perlu adanya 

sebuah kesadaran nasional (Ilahi, 2012: 5). Menurut Muljana (2005: 92) 

kesadaran nasional adalah pengabdian pada nusa dan bangsa dan 

menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Untuk 

mendapatkan kesadaran tersebut pemuda sebagai penerus bangsa harus 

memiliki rasa cinta yang sangat mendalam kepada negara.  

Selanjutnya nilai-nilai nasionalisme adalah kesadaran individu 

dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama 

mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, 

kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan. Nilai-nilai 

nasionalime tersebut yaitu (Aritonang, 2010: 82): 

a. Patriotik  

1) Mencintai tanah air dan bangsa, bangga berbangsa dan bernegara 

Indonesia 
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2) Membiasakan melakukan pekerjaan-pekerjaan secara ikhlas untuk 

kemajuan dan kejayaan bangsa dan Negara  

3) Berani mengemukakan kebenaran dan keadilan walaupun 

akibatnya kurang mengenakkan bagi dirinya 

b. Rela Berkorban 

1) Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri 

sendiri 

2) Berupaya menghindari sikap egois, apatis, dan masa bodoh 

3) Memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk membantu orang lain 

4) Mempunyai kesetiaan terhadap bangsa dan Negara dengan 

memberi perhatian pada kepentingan umum 

c. Adil Kepada Negara 

1) Membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing 

2) Bila harus mengambil keputusan, tidak berat sebelah 

d. Pengabdian kepada Negara 

1) Menyediakan diri untuk membantu negara 

2) Merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu bila melihat ada yang 

kurang sesuai 

e. Rasa Memiliki Budaya Bangsa 

1) Turut melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa sendiri 

2) Turut bertanggung jawab menjaga sesuatu milik bersama yang ada 

di lingkungan dan di sekitar pergaulannya 

3) Menghindari perbuatan yang sifatnya merusak keindahan 
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f. Kesetiaan pada Negara 

1) Menepati janji untuk mendukung kegiatan masyarakat di 

sekitarnya 

2) Tidak ingkar janji terhadap sesuatu yang telah diucapkan 

3) Berpegang teguh pada pendirian yang sudah teruji kebenarannya 

4) Melaksanakan apa yang telah menjadi tugas dan kewajibannya 

Menurut Hans Kohn dalam Gatra (1995 : 76), menyatakan bahwa 

nasionalisme adalah suatu paham yang tumbuh dalam masyarakat dan 

mempunyai empat ciri: 

- Kesetiaan tertinggi individu diserahkan kepada Negara 

kebangsaan. 

- Dengan perasaan yang mendalam akan suatu ikatan yang erat 

dengan tanah tumpah darahnya. 

- Perasaan yang mendalam dengan tradisi-tradisi setempat, dan. 

- Kesetiaan dengan pemerintah yang resmi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa 

nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan 

negara atas kesadaran keanggotaan / warga negara yang secara potensial 

bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, 

intergritas kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Jadi Nasionalisme dapat 

juga diartikan : 

- Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang 

meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai 



 32 

bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas 

mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. 

- Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan 

tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, 

menjungjung tinggi negaranya dan sekaligus menghormati 

bangsa lain. 

 

F. Metodologi  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis lakuakan adalah 

melelui pendekatan kualitatif. Artinya yang dikumpulkan bukan angka-

angka, melainkan data tersebut berasal dari deskripsi peneliti yang 

berdasar pada pengamatan peneliti, catatan pribadi peneliti, dan dokumen 

lainnya pada obyek penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif 

dalam penelitian ini adalah mencocokan antara realita dengan teori yang 

berlaku dengan menggunkan pendekatan deskriptif.  

Sedangkan metode analisis semiotika sendiri merupakan teori 

untuk mengkaji tanda. dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah tanda-

tanda yang terdapat dalam film "Habibie dan Ainun". Menurut moleong, 

penelitian kulitatif adalah “suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks social secara ilmiah dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara 

peneliti dengan obyek yang diteliti”. Pertimbangan penulis menggunakan 
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metode kualitatif adalah seperti yang diungkapkan creswell adalah sebagai 

berikut.  

1. Topik yang diangkat benar-benar perlu untuk di eksplorasi secara 

mendalam. 

2. Adanya kebutuhan untuk menyajikan suatu topik atau fenomena secara 

lebih detail dan terperinci. 

3. Untuk mempelajari subjek dalam latar imiah. 

Sedangkan metode analisis semiotika sendiri merupakan teori untuk 

mengkaji tanda. Dalam penelitian ini, yang akan dikaji adalah tanda-tanda 

yang terdapat dalam film Habibie & Ainun. Dalam mengkaji tanda-tanda 

tersebut peneliti menggunakan paradikma semiotika Roland Barthes, 

dimana setiap tanda memperoleh pemaknaan awal yang dikenal secara 

umum. 

2. Data dan sumber data 

Data dalam penlitian ini adalah dialog serta adegan-adegan yang 

ditampilkan para tokoh yang mengandung nilai nasionalisme dalam film 

Habibie dan Ainun yang menanamkan rasa cinta pada tanah air. 

Film Habibie dan Ainun merupakan  sumber data primer dalam 

penelitian ini. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari hasil wawancara 

yang merupakan sumber data sekunder. Wawancara dilakukan dengan 

tujuan untuk mengumpulkan data pendukung penelitian. Selain itu penulis 

juga melakukan metode observasi. Adapun langkah-langkah observasi 

yang penulis tempuh adalah sebagai berikut. 
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1. Penulis mengamati secara cermat film Habibie dan Ainun yang 

memperlihatkan rasa nasionalisme. 

2. Penulis mencatat dialog atau adegan yang menunjukan nilai 

nasionalisme. 

3. Teknik Pengambilan Data 

Dalam metode ini, instrument dalam teknik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Teknik dokumentasi, artinya instrument yang digunakan adalah film 

yang berjudul Habibie dan Ainun. 

4. Teknik Analisis Data 

Semiotika merupakan teori untuk mengkaji atau memaknai sebuah 

tanda. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah tanda-tanda yang 

terdapat dalam film "Habibie dan Ainun". Dalam teknik analisis ini 

penulis menggunakan paradigma semiotika dari Roland Barthes dimana 

penulis akan mengkaji atau memaknai sebuah tanda yang ada di dalam 

film "Habibie dan Ainun". 

Langkah yang diambil adalah dengan mengamati dan melakukan 

snapshot pada adegan atau dialog yang mengandung nilai nasionalisme 

dalam film "Habibie dan Ainun". Snapshoot dilakukan sepaya 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian 

ini penulis akan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, dimana 

Barthes mengungkapkam ada makna denotasi dan konotasi dimana, 

penulis hanya akan meneliti tanda-tanda yang terdapat dalam suatu teks. 
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Pada tahap kedua yaitu pemaknaan konotasi, pada tahap ini menurut 

Barthes akan dikembangkan lagi dengan unsure mitos sesuai dengan 

dimana kebudayan teks tersebut direpresentasikan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis isi 

dimana teknik ini merupakan suatu teknik sistematika untuk mengalisis isi 

pesan, dan mengolah pesan. 

Tahapan-tahapan untuk menentukan teknik analisis isi adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan masalah. 

2. Menuyusun perangkat pemikiran. 

3. Menuyusun perangkat metodologi.  

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan penulis dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dialog yang disertai adegan yang menunjukan rasa 

nasionalisme dalam film Habibie dan Ainun. 

2. Menganalisis dialog dengan teori yang ada. 

3. Melakukan snapshot terlebih dahulu dan kemudian mengamatinya 

bedasarkan tanda-tanda nasionalisme yang terkandung di dalamnya 
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G. Kerangka Pemikiran 

Berikut tabel yang menjelaskan kerangka pemikiran penelitian: 

 
   

Film Habibie dan Ainin 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Tanda 

Nasionalisme Dalam Film 

1. Denotasi 

2. Konotasi 

3. Mitos 

Unsur nasionalisme dalam film 

Habibie dan ainun 

Analisis Semiotika Roland 

Barthes 

Kesimpulan: 

Representasi Nasionalisme dalam film Habibi dan 

Ainun 


