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ABSTRAK 

 

 

REPRESENTASI CITRA DIRI JOKOWI DALAM FILM JOKOWI 

 

Oleh  : Afifah Noor Khairani 

Pembimbing : Suyanto, S.Sos, M.Sc 

 

Citra diri adalah gambaran sebuah potret diri ataupun proyeksi dari sifat-

sifat ideal seorang individu. Pencitraan dalam konteks politik menjadi bagian 

penting dalam hal mempengaruhi persepsi, emosi, perasaan, kesadaran, dan opini 

publik sehingga masyarakat dapat digiring ke sebuah acuan, sumber, pilihan, dan 

keputusan tertentu. Film merupakan bagian dari media massa memiliki kekuatan 

yang mampu menyampaikan, mensosialisasikan, bahkan memanipulasi makna 

atau pesan yang ditampilkan secara audio dan visual, saat ini telah dilirik oleh 

politikus sebagai media kampanye secara tersirat. Film doku-drama yang 

mengambil tema biografi seseorang sudah mulai bermunculan, salah satunya 

berjudul Jokowi ini pun cukup banyak menampilkan citra diri dari Joko Widodo 

alias Jokowi yaitu seorang politikus yang saat ini sangat fenomenal. Maka 

penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi citra diri 

Jokowi dalam film Jokowi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dianalisis 

melalui model semiotika Roland Barthes. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap tampilan audio dan 

visual dari film Jokowi, dokumentasi, serta wawancara dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat representasi citra diri 

Jokowi di dalam film biografi Jokowi yakni sifat ideal yang dimiliki oleh Jokowi 

seperti kejujuran, rasa toleransi, sederhana, menepati janji, cerdik dan pantang 

menyerah. Melalui proses keabsahan data, dapat dikatakan bahwa film ini 

merupakan representasi citra diri Jokowi yang sesungguhnya, namun ada 

beberapa informan dalam penelitian ini mengatakan sebaliknya. Hal tersebut 

dikarenakan adanya ketidak konsistenan yang telah dilakukan oleh Jokowi sendiri 

secara realitas dalam menampilkan citra dirinya, salah satunya adalah Jokowi 

yang kurang menepati janjinya dan juga sifat kesederhananya. 
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ABSTRACT 

 

 

REPRESENTATION OF JOKOWI’S SELF-IMAGE IN THE FILM JOKOWI 

 

By  : Afifah Noor Khairani 

Counselor  : Suyanto, S.Sos, M.Sc 

 

Self-image is a view of a self portrait or the ideal projection traits of an 

individual. Imaging in the context of politics becomes an important part of things 

affects perception, emotion, feeling, consciousness, and public opinion, so that the 

community can be crammed into a reference, source, choice, and certain 

decisions. The film, part of the mass media, has the power that is capable of 

delivering, socializing, even manipulating the meaning or message which is 

displayed in the audio and visual, currently considered by the politicians as a 

media campaign implied. Docu-drama movie which takes the theme of a person's 

biography has started popping up, one of them titled Jokowi has been pretty much 

showing self-image of Joko Widodo as Jokowi who is a phenomenal politician 

currently. The research also aims to find out how is representation of Jokowi’s 

self-image in the film Jokowi.  

This research uses qualitative descriptive methods which were analyzed 

through by semiotics of Roland Barthes. Data collection techniques has been used 

in this research were observation of audio and visual display in the film Jokowi, 

documentations, as well as the interview which is the statements delivered using 

by purposive sampling techniques. 

The results of this research show that there is a representation of Jokowi’s 

self-image in the film Jokowi i.e. the ideal characteristics owned by Jokowi such 

as honesty, a sense of tolerance, simple, ingenious and keep his promise, never 

give up. Through by validity data process, it can be said that this movie is a 

representation of the real Jokowi’s self-image, but there are several informants in 

this study says different opinion. That is because of his inconsistent state has been 

done in reality by Jokowi himself to show himself image. One of it, Jokowi has 

been less fulfilled his promise and also simple performance. 



 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang 

berjudul “Representasi Citra Diri Jokowi Dalam Film JOKOWI”. Skripsi 

penelitian ini diajukan sebagai legitimasi pelaksanaan penelitian dan salah satu 

syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. 

Penghormatan serta rasa terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang 

tua tercinta yakni Somal Toni S.E dan Raden Ajeng Siti Budinah S.Pd, dan abang 

Rausyan Fikri S.Kom, yang telah sabar dan penuh semangat memberikan motivasi 

baik secara moril maupun  materil kepada penulis mulai dari awal perkuliahan 

hingga menjadi seorang sarjana Ilmu Komunikasi, serta putri kecil keluarga kami 

yakni Princess Aisyah Zeeshely yang selalu membuat rindu. Terima kasih juga 

atas dukungan dari keluarga besar yakni keluarga besar Raden Kapoedjo Tjokro 

Sastro yang telah memberi bimbingan dan masukan yang membangun dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama 

proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini, antara lain : 

1. Drs. Syafri Harto M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau. 



 

iv 
 

2. Ir. Rusmadi Awza, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 

3. Evawani Elysa Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 

4. Tim Penguji Sidang Skripsi yakni Ir. Rusmadi Awza, S.Sos, M.Si selaku 

ketua, Rumyeni, S.Sos, M.Sc selaku sekretaris, Belli Nasution, S.IP, M.A 

selaku anggota pertama, dan Suyanto, S.Sos, M.Sc selaku anggota kedua 

serta dosen pembing skripsi. 

5. Nita Rimayanti, S.Sos, M.Comm selaku dosen pembimbing proposal. 

6. Anuar Rasyid, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik. 

7. Seluruh dosen dan staff pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 

8. Informan yang sudah memperkuat hasil dalam penelitian ini yaitu Azhar 

Kinoy Lubis, Dedi Mizwar, Emy Lumbanraja M.Si, Ir. Akhmad Syarbini, 

Ir. Romi Lesmana, Ir. Hari Nugroho MM, Muhammad Aris S.Ag, 

Dirgantara Kusuma, Tarwin Nasution, Nuim Hidayat, dan Devi Risma 

M.Si, P.Si 

9. Penghubung antara peneliti dengan informan yakni bapak Sopian, bapak 

Tya Santosa, bapak Anda, bapak Lukman dan bapak Lode. 

10. Sahabat-sahabat kampusku, Rizka Fitri, Yulisa Asvisari, Sofiyyah, 

Nazhifah, yang sudah memberikan semangat dan tenaga dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Teman-teman komunikasi yang telah mendukung secara moril dalam 

penyelesaian skripsi ini, Alexander Sianipar, Aginta Maisella, Saipudin 



 

v 
 

Ikhwan, Muhammad Ridho, Vanny Rasika, Hari Santoso, Ade Mutya, 

Ninda Hardani, Joy, Rahmadianti Anwar, dan seluruh anak komunikasi 

2010. 

12. Sahabat kecilku yang tak pernah melupakanku, Mega Lestary dan Risky 

Suchairi. 

13. Terima kasih untuk masa yang tak terlupakan dan selalu menyayangiku 

dari syurga-Nya, Alexanders Nick Sebastyan. 

14. Terima kasih untuk perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, kesabaran dan 

segala kenangan yang engkau ajarkan untukku, Raditya Muztafa. 

15. Untukmu, calon imam ku yang selalu menjaga dan menantiku. 

16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 

telah membantu penulis, semoga Tuhan  membalas kebaikan kita semua. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan 

memicu munculnya penelitian-penelitian yang lain untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan dimasa mendatang. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan 

membangun dari segala pihak. Atas perhatian dan bantuan seluruh pihak, 

diucapkan terima kasih. 

Pekanbaru, Desember 2014 

 

 

Afifah Noor Khairani 

NIM. 1001120012



 

vi 
 

DAFTAR ISI 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

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

ABSTRACT ............................................................................................................ ii 

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

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

DAFTAR TABEL ................................................................................................. x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii 

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

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 13 

1.3 Identifikasi Masalah ............................................................................... 14 

1.4 Tujuan Penelitian ................................................................................... 14 

1.5 Kegunaan Penelitian............................................................................... 14 

A. Secara Teoritis ............................................................................... 14 

B. Secara Praktis ................................................................................ 15 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 16 

2.1 Representasi ........................................................................................... 16 

2.2 Citra ........................................................................................................ 18 

2.2.1 Citra Diri ....................................................................................... 20 

2.2.2 Citra Politik ................................................................................... 21 

2.3 Media Massa .......................................................................................... 24 

2.3.1 Pengertian Media Massa ............................................................... 24 

2.3.2 Fungsi Media Massa Dalam Kehidupan Politik ........................... 25 

2.3.3 Efek Media Massa ......................................................................... 26 

2.3.4 Film Sebagai Media Massa ........................................................... 28 

 



 

vii 
 

2.4 Film ........................................................................................................ 29 

2.4.1 Pengertian Film ............................................................................. 29 

2.4.2 Film Dokumenter .......................................................................... 30 

2.4.3 Doku-Drama .................................................................................. 31 

2.4.4 Unsur-Unsur Pembentuk Film ...................................................... 35 

2.5.5 Mise-en-scene ................................................................................ 36 

2.5.6 Sinematografi ................................................................................ 39 

2.5.7 Editing ........................................................................................... 42 

2.5.8 Suara .............................................................................................. 42 

2.5.9 Struktur Film ................................................................................. 42 

2.5 Proses Pembentukan Citra...................................................................... 43 

2.6 Semiotika Roland Barthes ...................................................................... 50 

2.7 Kerangka Pemikiran ............................................................................... 53 

2.8 Penelitian Terdahulu .............................................................................. 57 

BAB III. METODE PENELITIAN ................................................................... 60 

3.1 Desain Penelitian .................................................................................... 60 

3.2 Tempat dan Jadwal Penelitian ................................................................ 61 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian .................................................................. 62 

3.3.1 Subjek Penelitian ........................................................................... 62 

3.3.2 Objek Penelitian ............................................................................ 62 

3.4 Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 62 

3.4.1 Data Primer ................................................................................... 62 

3.4.2 Data Sekunder ............................................................................... 63 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 63 

3.5.1 Observasi ....................................................................................... 63 

3.5.2 Wawancara .................................................................................... 63 

3.5.3 Dokumentasi ................................................................................. 66 

3.6 Teknik Analisis Data .............................................................................. 67 

3.6.1 Teknik Analisis Miles dan Huberman........................................... 67 

3.6.2 Unit Analisis Dalam Film ............................................................. 68 

 

 



 

viii 
 

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .................................................... 69 

3.7.1 Perpanjangan Keikutsertaan .......................................................... 69 

3.7.2 Triangulasi..................................................................................... 70 

BAB IV. GAMBARAN UMUM .......................................................................... 72 

4.1 Poster Film Jokowi ................................................................................. 72 

4.2 Gambaran Umum Tentang Film Jokowi ................................................ 72 

4.2.1 Sinopsis Film ................................................................................. 73 

4.2.2 Pemain ........................................................................................... 73 

4.2.3 Crew .............................................................................................. 74 

4.3 Gambaran Umum Tentang Sutradara Film Jokowi ............................... 75 

4.4 Gambaran Umum Tentang Production House ....................................... 76 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 78 

5.1 Representasi Citra Diri Jokowi Dalam Film JokowiError! Bookmark 

not defined. 

5.2 Makna Denotasi, Konotasi dan Mitos dalam Film Jokowi ............. Error! 

Bookmark not defined. 

5.1.1 Kejujuran ........................................ Error! Bookmark not defined. 

A. Denotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Konotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Mitos ........................................ Error! Bookmark not defined. 

5.1.2 Toleransi ......................................... Error! Bookmark not defined. 

A. Denotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Konotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Mitos ........................................ Error! Bookmark not defined. 

5.1.3 Sederhana ....................................... Error! Bookmark not defined. 

A. Denotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Konotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Mitos ........................................ Error! Bookmark not defined. 

5.1.4 Menepati Janji ................................ Error! Bookmark not defined. 

A. Denotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Konotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Mitos ........................................ Error! Bookmark not defined. 



 

ix 
 

 

 

5.1.5 Cerdik ............................................. Error! Bookmark not defined. 

A. Denotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Konotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Mitos ........................................ Error! Bookmark not defined. 

5.1.6 Pantang Menyerah .......................... Error! Bookmark not defined. 

A. Denotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Konotasi ................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Mitos ........................................ Error! Bookmark not defined. 

5.3 Sudut Pandang Masyarakat Mengenai Citra Diri Jokowi ............... Error! 

Bookmark not defined. 

BAB VI. PENUTUP .......................................................................................... 137 

6.1 Kesimpulan .......................................................................................... 137 

6.2 Saran ..................................................................................................... 138 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 140 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 145 

CURRICULUM VITAE ..................................................................................... 202 

 



 

x 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Table 1. Unit Analisis Film ................................................................................... 68 

Table 2. Scene yang menunjukan citra diri Jokowi .............................................. 69 

Table 3. Unit Analisis Kejujuran Dalam Film JokowiError! Bookmark not 

defined. 

Table 4. Konotasi Kejujuran dalam Film Jokowi .. Error! Bookmark not defined. 

Table 5. Unit Analisis Toleransi (pertama) Dalam Film JokowiError! Bookmark 

not defined. 

Table 6. Unit Analisis Toleransi (kedua) Dalam Film JokowiError! Bookmark 

not defined. 

Table 7. Unit Analisis Toleransi (ketiga) Dalam Film JokowiError! Bookmark 

not defined. 

Table 8. Konotasi Toleransi dalam Film Jokowi ... Error! Bookmark not defined. 

Table 9. Unit Analisis Sederhana Dalam Film JokowiError! Bookmark not 

defined. 

Table 10. Konotasi Sederhana dalam Film Jokowi Error! Bookmark not defined. 

Table 11. Unit Analisis Menepati Janji (pertama) Dalam Film Jokowi ........ Error! 

Bookmark not defined. 

Table 12. Unit Analisis Menepati Janji (kedua) dalam Film Jokowi ............. Error! 

Bookmark not defined. 

Table 13. Unit Analisis Menepati Janji (ketiga) Dalam Film Jokowi............ Error! 

Bookmark not defined. 

Table 14. Unit Analisis Menepati Janji (keempat) Dalam Film Jokowi ........ Error! 

Bookmark not defined. 

Table 15. Unit Analisis Menepati Janji (kelima) Dalam Film Jokowi .......... Error! 

Bookmark not defined. 

Table 16. Konotasi Menepati Janji (pertama) dalam Film Jokowi ................ Error! 

Bookmark not defined. 

Table 17. Konotasi Menepati Janji (kedua) dalam Film JokowiError! Bookmark 

not defined. 



 

xi 
 

Table 18. Unit Analisis Cerdik Dalam Film JokowiError! Bookmark not 

defined. 

Table 19. Konotasi Cerdik dalam Film Jokowi ..... Error! Bookmark not defined. 

Table 20. Unit Analisis Pantang Menyerah (pertama) Dalam Film Jokowi .. Error! 

Bookmark not defined. 

Table 21. Unit Analisis Pantang Menyerah (kedua) Dalam Film Jokowi ..... Error! 

Bookmark not defined. 

Table 22. Konotasi Pantang Menyerah dalam Film JokowiError! Bookmark not 

defined. 

Table 23. Visual : Sequence 1 ............................................................................. 178 

Table 24. Visual : Sequence 2 ............................................................................. 179 

Table 25. Visual : Sequence 3 ............................................................................. 180 

Table 26. Visual : Sequence 4 ............................................................................. 182 



 

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1. Contoh Scene Citra Diri Jokowi .......................................................... 12 

Gambar 2. Contoh Scene Citra Diri Jokowi .......................................................... 12 

Gambar 3. Model Pembentukan Citra ................................................................... 44 

Gambar 4. Semiotika Signifikansi Dua Tahap Roland Barthes ............................ 51 

Gambar 5. Kerangka Berfikir Penelitian ............................................................... 56 

Gambar 6. Model Analisi Data Interaktif ............................................................. 68 

Gambar 7. Poster Film Jokowi .............................................................................. 72 

Gambar 8. Joko Widodo ..................................................................................... 146 



 

xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Biodata Singkat Jokowi .................................................................. 146 

Lampiran 2. Biodata Informan ........................................................................... 148 

Lampiran 3. Dokumentasi ................................................................................... 151 

Lampiran 4. Pengamatan Langsung Kinerja Joko Widodo ................................ 155 

Lampiran 5. Transkip Hasil Wawancara ............................................................ 157 

Lampiran 6. Unit Analisis ................................................................................... 178 

Lampiran 7. Lembar Perbaikan Skripsi .............................................................. 188 

Lampiran 8. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Proposal ........................... 189 

Lampiran 9. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi ............................... 190 

Lampiran 10. Kartu Bimbingan Proposal .......................................................... 191 

Lampiran 11. Kartu Bimbingan Skripsi .............................................................. 192 

Lampiran 12. Surat Izin Pra-riset ....................................................................... 193 

Lampiran 13. Surat Izin Riset ............................................................................. 194 

Lampiran 14. Surat Balasan Pra-riset ................................................................ 195 

Lampiran 15. Surat Balasan Riset ...................................................................... 196 

Lampiran 16. Sertifikat TOEFL .......................................................................... 199 

Lampiran 17. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ................................. 200 

Lampiran 18. Sertifikat Magang (Job Training)................................................. 201 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi memang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan 

manusia, sebab teknologi saat ini telah merasuki tiap sendi kehidupan manusia, 

salah satunya pemanfaatan perkembangan teknologi di bidang media massa. 

Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, media pun turut berkembang 

memperbaiki dirinya dalam memberikan manfaat terhadap manusia. Media massa 

memiliki banyak sekali fungsi, baik memberikan informasi, pendidikan, persuasif 

maupun hiburan. Media massa juga merupakan salah satu sarana yang dapat 

memberikan informasi mengenai pandangan dunia dan pandangan tentang sifat-

sifat manusia serta hubungan sosial.  

Salah satu media massa yang diminati oleh masyarakat saat ini adalah 

film. Film memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan media lain, seperti surat 

kabar, radio, majalah, bahkan internet sekalipun. Film bisa berakuisisi atau 

bersatu dengan media lainnya, maksudnya adalah sebuah film dapat diputar 

dimana saja dan menggunakan apa saja. Film dapat kita saksikan di bioskop, 

televisi, internet (seperti youtube), bahkan di rumah tanpa adanya internet (melalui 

vcd/dvd player). Selain bersifat audio, terdapat juga aspek visual, sehingga 

masyarakat bisa mendengar sekaligus melihat wajah dan ekspresi peran yang 

ditampilkan. Selain itu, film pun memiliki nilai kebanggaan tersendiri bagi 

beberapa kalangan tertentu, sehingga menjadikan film sebagai salah satu media 

massa yang bergengsi tinggi. Film merupakan salah satu media massa yang 
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menjadi wadah bagi para sineas untuk menyampaikan pesan serta nilai-nilai 

tertentu, dimana film selanjutnya akan mengandung maksud dan tujuan tertentu. 

Setiap film tentu memiliki pesan tersendiri yang ingin disampaikan melalui 

simbol-simbol serta tanda-tanda tertentu. 

Film merupakan sarana dalam menyampaikan pesan yang di dalamnya 

terdapat dua pemaknaan yaitu pemaknaan secara tersirat dan pemaknaan secara 

tersurat. Oleh karena itu film bisa merefleksikan realitas pada zamannya dan 

menjadi salah satu alat pranata sosial (Trianto, 2013:x). 

Film yang merupakan bagian dari media massa memiliki kekuatan yang 

mampu menyampaikan, mensosialisasikan, bahkan memanipulasi makna atau 

pesan yang divisualisasikan. Dengan kekuatan tersebut, film menjadi media yang 

sangat cocok untuk menyebarkan pesan ataupun ideologi secara massa dengan 

menampilkan fenomena apa saja yang sedang terjadi, dan hal ini mampu 

membangun dan mengubah pola kehidupan dan pemahaman masyarakat. 

Konsep awal dalam representasi dari sebuah film adalah ingin 

menggambarkan kembali sesuatu hal yang ada pada cerita ke dalam sebuah film. 

Representasi menunjuk baik pada proses maupun dari produk pemaknaan suatu 

tanda. Representasi sendiri adalah suatu proses perubahan konsep-konsep ideologi 

yang abstrak dalam bentuk yang konkrit. Sebuah film mungkin saja merupakan 

reproduksi kenyataan seperti apa adanya secara sinematografis dalam batas-batas 

tertentu, namun film tidak selalu benar sebagai representasi kenyataan apa adanya 

itu sendiri, karena yang berlangsung hanyalah subjek yang beradu dengan subjek, 

atau hanya karangan dari para tokohnya. 
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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 (Budi, 

1993:83). 

Menurut Turner, makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, 

berbeda dengan film sekadar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai representasi 

dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan 

kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya (dalam Sobur, 

2006:127-128). 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan di baliknya. Dengan kata lain film tidak bisa dipisahkan dari konteks 

masyarakat yang memproduksi dan mengkonsumsinya. Selain itu sebagai 

representasi dari realitas, film juga mengandung muatan ideologi pembuatnya 

sehingga sering digunakan sebagai alat propaganda ataupun persuasif. 

Dengan begitu, setiap penoton yang telah menyaksikan sebuah film 

memiliki gambaran masing-masing di benaknya mengenai apa yang ditampilkan 

di dalam film. Karena pandangan seseorang akan sesutau didasarkan pada 

pengalaman dan pengetahuan yang pernah diperolehnya dalam hidup. Setiap 

orang bisa menilai sebuah film dari sudut pandang yang berbeda, dengan sudut 

pandang baik atau buruk, maupun memandangnya dari sisi sosialnya, religi, 

ekonomi, bahkan politik sekalipun. Ketika seseorang melihat sebuah film, maka 

secara tidak langsung pesan yang disampaikan oleh film akan mempengaruhi 

persepsi ataupun pandangannya terhadap maksud tertentu yang telah ia saksikan 
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di dalam film tersebut. Dengan kata lain film tersebut dapat memiliki representasi 

ataupun pemaknaan yang berbeda-beda pada setiap orang. 

Selain itu sebagai representasi dari realitas, film juga mengandung muatan 

ideologi pembuatnya sehingga sering digunakan sebagai alat propaganda ataupun 

persuasif. Karena kekuatan dan kemampuan yang dimiliki film sangat besar 

terhadap pemahaman manusia sebagai pelaku sosial, maka film banyak digunakan 

oleh para sineas sendiri maupun orang-orang berkepentingan lainnya untuk 

menyampaikan pesan-pesan secara eksplisit maupun implisit. Tanpa kita sadari, 

film berkembang sangat pesat saat ini, bahkan setiap orang mampu mengakses 

film dimana pun. Ditambah dengan adanya perkembangan teknologi seperti 

internet, penyebaran film pun semakin luas. Contohnya saja kita bisa 

menyaksikan film yang telah ditayangkan di bioskop, dapat kita lihat dan 

mengunduhnya di youtube, maupun situs internet lainnya. Namun dengan nilai-

nilai yang terkandung di dalam film yang tidak dapat kita perkirakan, dewasa ini 

khalayak mulai memilah-milah film yang akan ditontonnya dengan tujuan yang 

ingin dicapainya.  

Menurut Trianton dalam buku Film Sebagai Media Belajar menyebutkan 

bahwa film dapat menyampaikan berbagai pesan tertentu seperti propaganda, 

edukasi, moral, bahkan menampilkan suatu citra tertentu (Trianton, 2013 : x). 

Keunggulan film pada saat yang tepat inilah yang dapat dimanfaatkan oleh 

orang-orang tertentu sebagai momentum yang sangat menguntungkan, salah 

satunya pembentukan citra. 
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Firsan Nova menyatakan bahwa citra adalah total persepsi atau 

pengindraan terhadap suatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi 

terkini dari berbagai sumber setiap waktu (Nova, 2011:298). 

Pembentukan citra tentang suatu lingkungan atau fenomena sosial, terlebih 

dahulu adalah berdasarkan realitas yang telah dibentuk dan ditampilkan media 

massa. Media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah 

sikap, tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan oleh 

orang-orang (Rachmat, 2008:200). 

Pada saat citra diri mengalami kemerosotan, maka media massa dapat 

mengalihkan perhatian untuk membantu memperkokoh citra tersebut. Namun 

sebaliknya, media massa juga mampu memperburuk citra yang sudah ada. Karena 

politik adalah persepsi, maka media mulai ikut mendiktekan, mendominasi, dan 

menyimpulkan penilaian orang akan sosok kandidat. Para penonton lebih tertarik 

pada bentuk bukan substansi (Ibrahim, 2007:189).  

Yang dimaksud dari citra diri dari seorang individu adalah proyeksi dari 

sifat-sifat ideal dari individu tersebut. Citra diri bisa diartikan sebagai “sifat 

simbolik”, dimana orang tersebut berusaha mempertahankan integrasi mental 

yang halus dari berbagai sifat yang telah ditampilkan dan telah dipersepsikan oleh 

orang lain berdasarkan kepercayaan, nilai dan pengharapan orang lain tersebut. 

Sifat-sifat popular untuk menunjukan citra diri yang positif seorang individu dapat 

dilihat seperti seseorang yang memiliki kekuatan, tanggung tanggung jawab, 

keberanian, kejujuran, kesopanan dan sebagainya (Sarwono, 2009:41). 

Citra menjadi sangat penting terlebih dalam hal untuk meraih dukungan 

dan pencapaian suatu penerimaan publik. Dalam konteks politik, citra bukan 
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hanya sekedar sebagai suatu simbol namun menjadi mesin pendongkrak 

popularitas dari seorang tokoh atau partai politik tertentu. Pencitraan menjadi 

bagian penting dalam hal mempengaruhi persepsi, emosi, perasaan, kesadaran 

politik, dan opini publik sehingga mereka dapat digiring ke sebuah acuan, sumber, 

pilihan, dan keputusan politik tertentu. Mengemas citra yang positif pada diri para 

penguasa dan pemerintah ataupun elit politik, mereka berharap akan mendapatkan 

dukungan dan loyalitas masyarakat yang terpelihara. 

Banyak sekali tokoh-tokoh politik di Indonesia memanfaatkan keberadaan 

media massa, salah satunya dengan menggunakan film, untuk membangun citra 

demi meraih sebuah popularitas yang kemudian digunakan untuk tujuan politik 

tertentu. Dari efek yang ditimbulkan tersebut, para elit politik yakin bahwa usaha 

untuk membangun citra dapat tersebar dengan cepat dan meluas sehingga waktu 

yang dibutuhkan untuk meraih sebuah popularitas sangat singkat. Dengan 

membuat film biografi yang bersifat doku-drama, para tokoh berusaha 

menampilkan sosok dirinya dengan citra positif sehingga mampu menarik 

perhatian masyarakat umum. 

Dibandingkan dengan luar negeri yang telah banyak membuat film 

biografi tokoh terkenal, di Indonesia masih terhitung sedikit film yang mengambil 

tema perjalanan hidup seseorang atau tokoh terkenal. Walaupun begitu, bukan 

berarti tidak ada film yang menceritakan seseorang atau tokoh yang terkenal. 

Beberapa contoh film yang menceritakan tentang seseorang atau para tokoh 

Indonesia yang terlibat baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya 

antara lain seperti Toha, Pahlawan Bandung (1961), Tapak – Tapak Kaki Wolter 

Minginsidi (1982), Tjoet Nja’ Dhien (1988), Sang Pencerah (2012), Soegija 
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(2012), Habibie&Ainun (2012), Soekarno (2013), Sepatu Dahlan (2014). Setiap 

film yang menggambarkan tokoh Indonesia memiliki pesan dan maksud tertentu. 

Pesan yang ditampilkan bisa dimaknai secara positif maupun negatif oleh para 

penikmatnya. 

Sepanjang 2013 ini, kita disuguhkan dengan beberapa judul film lokal 

yang dirasa mampu membuat para pecinta sinema tanah air mengantri untuk 

menontonnya. Beberapa judul yang ada bahkan mengangkat kiprah para tokoh 

secara faktual, meski terdapat hal-hal yang ditampilkan yang tidak terlalu detail 

pada saat penayangannya di bioskop. Namun, lewat keberanian para sutradaranya, 

film-film yang ada pun tersaji dengan cukup baik walaupun beberapa di antaranya 

menuai kontroversi akibat unsur-unsur yang dianggap kurang akurat. Beberapa 

judul-judul film biografi berdasarakan kisah nyata di Indonesia yang terangkum 

sepanjang 2013 ini antara lain Jokowi yang menduduki peringkat pertama, disusul 

Soekarno : Indonesia Merdeka, Sang Kiai, Laskar Pelangi 2 : Edensor, Slank 

Nggak Ada Matinya (sumber : http://id.berita.yahoo.com/5-film-biografi-

indonesia-terbaik-sepanjang-2013 diakses pada 11 April 2014 pukul 22:41). 

Salah satu alasan peneliti memilih film Jokowi untuk diteliti karena sosok 

yang menjadi inspirasi pembuatan film sekaligus menjadi tokoh utama adalah 

Jokowi, seorang tokoh politik yang pada saat ini sangat fenomenal dengan banyak 

menuai kritik dan kontroversi perihal pencalonan dirinya sebagai Presiden 

Republik Indonesia.  

Banyak pendapat yang mengira citra yang ditampilkan oleh sosok Jokowi 

merupakan strategi politik yang sudah direncanakan sejak awal, dimulai dengan 

booming-nya nama beliau sebagai walikota terbaik ketiga di dunia yakni dengan 
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menjadi Walikota Solo, disusul dengan menduduki kursi nomer satu di Jakarta 

(Gubernur DKI Jakarta). Beberapa pihak mengira bahwa sosok Jokowi sebagai 

capres tahun ini hanyalah seorang pemimpin yang telah menjadi boneka bayangan 

bagi atasannya (sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/01/08/231452760/ 

Jokowi-Wali-Kota-Terbaik-Ketiga-Dunia diakses pada 11 April 2014 pukul 23:03 

WIB). 

Selain itu, alasan selanjutnya mengapa peneliti mengambil film Jokowi 

adalah film ini merupakan film biografi doku-drama seorang pemimpin politik, 

hingga penelitian ini berlangsung belum ada yang mengkajinya secara mendalam 

dengan masalah utama representasi citra diri. Oleh karena itulah peneliti 

mengambil film Jokowi sebagai kajian penelitian. 

Beberapa pihak-pihak tertentu melihat adanya keuntungan pada sosok 

Jokowi jika mereka mampu mendekati beliau, dengan cara memberikan ataupun 

membantu membangun citra yang positif untuk sosok Jokowi. Salah satu pihak 

yang mendapatkan tuduhan tidak sedap mengenai isu adanya upaya pembentukan 

citra Jokowi adalah pihak production. Ada pihak-pihak tertentu yang berspekulasi 

negatif bahwa pihak production yakni K2K Pictures, dipimpin oleh KK Dheeraj 

yang dalam dunia perfilman selama ini notabene merupakan sebuah production 

house yang sering membuat film berbau komedi-seks di Indonesia, namun pada 

tahun 2013 lalu mereka membuat film doku-drama biografi seorang tokoh politik 

yakni Jokowi yang dinilai sebagai sebuah film yang sangat serius. Karena hal 

itulah dunia perfilman pun menaruh curiga pada tujuan dari pembuatan film 

tersebut. Seperti yang dikutip dari pendapat Amien Rais dengan INILAH.com 

“Semoga rakyat tidak memilih pemimpin yang berpijak pada 

popularitas semata. Secara sistematik saya melihat memang ada brain 

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/08/231452760/%20Jokowi-Wali-Kota-Terbaik-Ketiga-Dunia
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/08/231452760/%20Jokowi-Wali-Kota-Terbaik-Ketiga-Dunia
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trust yang melambungkan nama Jokowi ke arah politik bahkan ke kursi 

presiden. Dengan berita yang ada, berbagai media berusaha 

menampilkan citra Jokowi secara terus menerus dengan menampilkan 

sisi positifnya saja, bahkan dengan film yang beredar mengenai 

perjalanan hidupnya, saya kira itu hanya upaya menaikan citra 

popularitas saja” (sumber : http://yudisamara.com/2014/01/30/rahasia-

dibalik-citra-dan-popularitas-Jokowi/ diakses pada 1 Mei 2014 pukul 

10:39). 

 

Hal ini diperkuat oleh berita yang ada di http://www.voa-

islam.com/read/indonesiana/2014/06/01/30711/kasihan-rakyat-ditipu-Jokowi 

diakses pada 17 Juni 2014 pukul 22:10 WIB). 

“Pemirsa televisi disuguhi tayangan film rekayasa yang mem-

perlihatkan pencitraan Jokowi. Memang untuk kepiawaian dalam 

merekayasa “pencitraan”, sepantasnya kita layak memberi acungan 

jempol kepada tim sukses Joko Widodo. Seakan tak ada habis-habisnya 

ide tim sukses Jokowi dalam upaya memoles citra jago unggulan 

mereka agar terlihat “wah” dan “wow” di mata masyarakat calon 

pemilih pada pilpres 2014. Soal suara sumbang dari banyak kalangan 

yang mengatakan bahwa “pencitraan” itu sejatinya adalah penipuan 

terorganisir terhadap rakyat, tak usah dihiraukan. Bak peribahasa 

“Anjing Menggonggong Kafilah Tetap Berlalu”, pencitraan terhadap 

Jokowi pun ternyata masih terus dilakukan, dan berlangsung dari sejak 

Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo sampai sekarang”. 

 

Tuduhan yang diajukan oleh publik ini pun langsung dibantah sendiri oleh 

KK Dheeraj selaku produser film. Dikutip dari hasil wawancara dengan 

detikhot.com (Senin, 20 Mei 2013) : 

"Pada 18 September 2012 saya berkata kepada diri saya sendiri saat 

melihat poster-poster film yang telah saya hasilkan.Sampai kapan saya 

mau memproduksi film kacangan seperti ini?" 

 

Renungan itulah yang mendorong Dheeraj kemudian memproduksi film 

Jokowi di bawah bendera K2K Pictures.  

"Menurut saya, beliau (Jokowi) adalah inspirator. Saya membuat film 

ini berdasarkan referensi keluarga dengan menggunakan 15 hingga 20 

buku serta riset selama 2 bulan” (sumber: http://hot.detik.com/ 

movie/read/2013/05/20/155422/2250863/229/film-Jokowi-jadi-titik-

balik-kk-dheeraj) diakses pada 1 Mei 2014 pukul 11:27 WIB). 

 

http://yudisamara.com/2014/01/30/rahasia-dibalik-citra-dan-popularitas-Jokowi/
http://yudisamara.com/2014/01/30/rahasia-dibalik-citra-dan-popularitas-Jokowi/
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/01/30711/kasihan-rakyat-ditipu-jokowi
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/01/30711/kasihan-rakyat-ditipu-jokowi
http://hot.detik.com/%20movie/read/2013/05/20/155422/2250863/229/film-jokowi-jadi-titik-balik-kk-dheeraj
http://hot.detik.com/%20movie/read/2013/05/20/155422/2250863/229/film-jokowi-jadi-titik-balik-kk-dheeraj
http://hot.detik.com/%20movie/read/2013/05/20/155422/2250863/229/film-jokowi-jadi-titik-balik-kk-dheeraj
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Namun dalam berita yang dikutip dari www.merdeka.com/artis/film-

Jokowi-jadi-media-kampanye-pilpres.html diakses pada 17 Juni 2014 pukul 

21:58) menyatakan bahwa KK Dheeraj selaku produser mengkonfirmasi bahwa 

salah satu tujuan pembuatan film biografi Jokowi adalah untuk kampanye pilpres, 

seperti yang dikutip dibawah ini : 

“Film Jokowi menceritakan kisah Joko Widodo sejak kecil hingga kuliah. 

Saya bangga tentu film Joko Widodo ini menjadi bagian sejarah. 

Fungsinya nggak cuma untuk menghibur saat tayang di bioskop. Tapi 

tambah fungsi sebagai media kampanye calon presiden. Saya berharap 

film tentang Joko Widodo ini dapat membantu menjawab siapa Jokowi 

dan menjelaskan kampanye negatif yang menyebutkan Jokowi keturunan 

etnis Thionghoa dan beragama Kristen. Karena kan untuk syuting filmnya 

saya minta informasi dari keluarganya. Jadi yang di dalam film itu 

berdasarkan kenyataan" (dihubungi oleh kapanlagi.com Senin 9 Juni 

2014). 

 

Film Jokowi adalah film biografi doku-drama Indonesia yang rilis pada 20 

Juni 2013. Film yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis, dibintangi oleh Teuku 

Rifnu Wikana (Jokowi) dan Prisia Nasution (Iriana), serta diproduseri oleh KK 

Dheeraj, film ini dirilis untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta 

: Joko Widodo yang ke-52 pada tanggal 21 Juni 2013, bersamaan dengan 

perayaan ulang tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-486 pada tangal 22 

Juni 2013. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, film ini juga memiliki pesan tertentu, 

seperti pendidikan, moral, persahabatan, percintaan, propaganda, pencitraan dan 

lain-lain. Melihat hal itu, peneliti meyakini bahwa dalam film ini terdapat pesan 

yang menampilkan citra diri seorang Jokowi kepada masyarakat Indonesia, 

sehingga peneliti pun merasa tertarik untuk memfokuskan penelitian seputar pada 

pencitraan sosok Jokowi yang terkandung di dalam film ini. Permasalahan yang 

ingin diungkapkan disini adalah bagaimana tanda-tanda, simbol-simbol dan pesan 

http://www.merdeka.com/artis/film-jokowi-jadi-media-kampanye-pilpres.html
http://www.merdeka.com/artis/film-jokowi-jadi-media-kampanye-pilpres.html
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dalam film Jokowi mencoba mencitrakan sosok Jokowi dalam setiap adegan dan 

dialog yang terjadi. 

Film Jokowi adalah film yang bercerita tentang biografi seseorang. 

Seseorang yang dahulu hanya sebagai anak tukang kayu bernama Joko Widodo, 

yang tinggal dan hidup di rumah kecil pinggiran sungai, kini menjelma sebagai 

seorang politikus ternama di Indonesia. Masa kanak-kanak yang jauh dari istilah 

berkecukupan telah dilaluinya. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat anak 

bantaran sungai ini untuk meneruskan sekolahnya ke pendidikan yang lebih 

tinggi. Kecintaannya pada musik Rock, kisah cintanya dengan Iriana, jatuh bangun 

usaha yang ia kelola, membuat begitu banyak warna dalam kehidupannya. 

Kesederhanaan, kegigihan, kejujuran merupakan gambaran umum dari sifat yang 

dimilki oleh Jokowi, dan pada akhirnya dengan sifat tersebut menghantarkan 

beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

Adegan dan dialog yang ada di film Jokowi menunjukkan bahwa pembuat 

film mencoba menampilkan kembali citra diri yang ada pada sosok Jokowi. Cerita 

yang menggambarkan tentang kemiskinan yang dialami oleh Jokowi sejak kecil 

merepresentasikan bahwa sosok Jokowi merupakan orang mampu memahami 

kehidupan masyarakat miskin yang ada di Indonesia, karena beliau sudah 

mengalaminya sendiri sejak kecil. 

Hampir seluruh adegan di dalam film ini menggambarkan kehidupan 

miskin yang dialami oleh Jokowi. Adegan yang berada pada durasi 00:37:48 

hingga 00:47:48, menceritakan tentang penggusuran rumah yang dialami oleh 

keluarga Jokowi pada masa ia kecil. Hal tersebutlah membuat Jokowi merasa 

kecewa dengan takdirnya yang lahir di keluarga miskin. Kekecewaan tersebut 
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tergambar pada adegan dan dialog yang diucapkan Jokowi kecil kepada sang 

bapak. 

Gambar 1. Contoh Scene Citra Diri Jokowi 

 
Sequence ke 3 scene ke 19 

(sumber : film Jokowi) 

 

Jokowi : ini bukan rumah kita pak. Ini rumah pakde Miyono 

Notomiharjo : Pakde Miyono berbuat baik, menampung kita untuk 

sementara 

Jokowi : kata bapak, kita ini keturunan priyayi. Tapi kenapa   

hidup kita selalu susah pak 

Notomiharjo : orang yang bener-bener disebut priyayi itu adalah 

orang yang bertindak dan berbuat bener le, bukan 

karena kekayaanya,  

Jokowi : saya capek pindah pindah terus pak. Saya ingin kayak 

anak lainnya. Punya rumah sendiri. Nggak harus diusir 

usir sama petugas 

 

Lalu Jokowi pun meninggalkan bapaknya dan menyendiri di pinggir 

sungai. Bapaknya yang khawatir pun mencarinya. Adegan selanjutnya, terjadilah 

dialog antara anak dan bapak. Si bapak pun berusaha memberikan nasihat secara 

halus, agar si Jokowi kecil mampu menerima keadaan keluarga mereka yang 

mengalami kemiskinan. 

Gambar 2. Contoh Scene Citra Diri Jokowi 

 
Sequence ke 3 scene ke 19 

(sumber : film Jokowi) 

 

Notomiharjo : kamu lihat orang-orang yang disana le.” (menunjuk 

beberapa orang miskin yang sedang melakukan aktivitas 

di pinggir sungai). Lahir dan menghabiskan hidupnya 
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dibantaran kali. Ndak sekolah. Kita juga akan seperti 

itu, tinggal nunggu nasib. Tapi kalo kita mau belajar dan 

ikhtiar, kita bisa loh memperbaiki hidup kita. Lahir 

sebagai orang miskin itu ndak salah, tapi kalau mati 

sebagai orang miskin, itu salah. Tandanya kita ndak 

berusaha. Padahal Gusti Alloh memberikan kemampuan 

untuk berusaha. Contohnya sekolah. Belajar yang tekun. 

Kamu mau pinter kan? mau memperbaiki hidup? Ndak 

seperti orang-orang itu? Nanti kalo kamu sudah 

berhasil, kamu inget adik-adikmu juga perlu sekolah. 

Kamu anak paling tua, keberhasilanmu, jalan buat adik-

adik mu.” 

Jokowi : enggeh pak…” 

 

Adegan tersebut merupakan salah satu penggambaran citra dari sosok 

Jokowi yang lahir sebagai orang miskin. 

Seperti yang sudah kita ketahui, sesuatu yang ditampilkan dengan citra 

yang positif, memiliki dampak yang sangat luar biasa pada pandangan yang 

dimiliki orang lain akan sesuatu hal tersebut. Oleh karena itu, melalui analisis 

semiotika penelitian ini akan melihat bagaimana film ini menampilkan citra diri 

pada sosok Jokowi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul “Representasi Citra Diri Jokowi Dalam Film 

Jokowi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu proses mengenali asumsi-asumsi 

berdasarkan observasi maupun studi pendahuluan pada fokus penelitian 

berdasarkan latar belakang. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah 

“Bagaimanakah Representasi Citra Diri Jokowi Dalam Film Jokowi?” 
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1.3 Identifikasi Masalah 

a. Apa sajakah citra diri yang terdapat di dalam film Jokowi? 

b. Bagaimanakah makna denotasi, konotasi dan mitos yang 

merepresentasikan citra diri Jokowi di dalam film Jokowi? 

c. Bagaimanakah sudut pandang masyarakat mengenai citra diri Jokowi 

yang terdapat di dalam film Jokowi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui citra diri yang terdapat di dalam film Jokowi. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna denotasi, konotasi dan 

mitos yang merepresentasikan citra diri Jokowi di dalam film Jokowi. 

c. Untuk mengetahui sudut pandang masyarakat umum mengenai citra 

diri Jokowi yang terdapat di dalam film Jokowi. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

A. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

informasi dan gambaran bagi perkembangan ilmu komunikasi, 

terutama dalam kajian media massa yang mencoba mengkaji 

representasi citra diri seseorang dalam sebuah film. 

b. Menambah pemahaman bahwa film sebagai media komunikasi akan 

dipahami secara berbeda-beda sesuai konteks budaya masing-masing 

individu. 

 

 



 

15 
 

B. Secara Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi para 

insan perfilman untuk dapat membuat film yang netral tanpa unsur 

politik. 

b. Bagi penulis, kiranya dapat memberikan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti 

perkuliahan maupun studi secara mandiri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Representasi 

Didalam teori semiotika, proses pemaknaan gagasan, pengetahuan, atau 

pesan secara fisik disebut representasi. Representasi menunjuk baik pada proses 

maupun peristiwa dari pemaknaan suatu tanda. Proses perubahan konsep - konsep 

ideologi yang abstrak dalam bentuk yang kongkret. 

Menurut Ratna Noviani dalam buku Jalan Tengah Memahami Iklan, 

Antara Realitas, Representasi Dan Simulasi mengatakan bahwa representasi 

adalah produksi makna melalui bahasa. Konsep yang digunakan dalam proses 

sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia seperti dialog, tulisan, 

video, film, fotografi dan sebagainya secara ringkas” (2005:48). 

Menurut Marcel Danesi dalam buku Pengantar Memahami Semiotika 

Media mengatakan bahwa representasi adalah penggunaan tanda-tanda untuk 

menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan 

dalam bentuk fisik” (2010:3). 

Menurut James Lull dalam buku Media Komunikasi, Kebudayaan, Suatu 

Pendekatan Global mengatakan bahwa representasi adalah proses mengkodekan 

(encoding) dan memperlihatkan (display) bentuk bentuk simbolik yang 

mencerminkan posisi ideologis” (2007:52). 

Menurut O‟Sullivan, mengatakan bahwa istilah representasi dapat 

dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, representasi sebagai suatu proses dari 

representing. Kedua, representasi sebagai produk dari proses social representing. 
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Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa yang pertama merujuk pada proses, 

sedangkan yang kedua adalah produk dari pembuatan tanda yang mengacu pada 

sebuah makna (dalam Totona, 2010:21). 

Sedangkan menurut Stuart Hall dalam buku Representation’s Meaning 

(2011 : 24-25) mengatakan bahwa : 

“Representasi adalah tindakan menghadirkan atau merepresentasikan 

sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain di 

luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. Representasi ini belum 

tentu bersifat nyata tetapi bisa juga menunjukan dunia khayalan, 

fantasi, dan ide-ide abstrak”. 

 

Stuart mengatakan bahwa ada dua proses representasi. Pertama, 

representasi mental. Kedua, representasi bahasa. Representasi mental yaitu 

tentang sesuatu yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). 

Representasi mental ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak. Sedangkan 

representasi bahasa adalah sesuatu yang berperan penting dalam proses konstruksi 

makna. Konstruksi yang ada di kepala kita harus diterjemahkan dalam “bahasa” 

yang lazim supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang 

sesuatu dengan tanda dan simbol-simbol tertentu. 

Representasi bergantung pada pada tanda dan citra yang sudah ada dan 

dipahami secara kultural, dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang 

bermacam-macam atau sistem tekstual secara timbal balik. Hal ini melalui fungsi 

tanda “mewakili” yang kita tahu dan mempelajari realitas. Representasi 

merupakan bentuk konkret (penanda) yang berasal dari konsep abstrak (Hartley, 

2010:265). 

Konsep representasi menempati ruang baru dalam kajian ilmu komunikasi 

yang dipengaruhi oleh strukturalisme dan studi budaya. Representasi merupakan 
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hubungan antara konsep-konsep dan bahasa yang menunjuk pada dunia yang 

sesungguhnya dari suatu objek, realitas atau pada dunia imajiner tentang objek 

fiktif, manusia atau peristiwa (Sunarto, 2011:232). 

Menurut Turner, makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, 

berbeda dengan film sekadar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai representasi 

dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan 

kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya (dalam Sobur, 

2006:127-128). 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan 

muatan pesan di baliknya. Dengan kata lain film tidak bisa dipisahkan dari 

konteks masyarakat yang memproduksi dan mengkonsumsinya. Selain itu sebagai 

representasi dari realitas, film juga mengandung muatan ideologi pembuatnya 

sehingga sering digunakan sebagai alat propaganda ataupun persuasif. 

2.2 Citra 

Penting bagi seseorang untuk lebih memahami citra diri. Citra merupakan 

tujuan utama sekaligus reputasi dan prestasi yang ingin dicapai. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, citra adalah gambaran yang dimiliki oleh orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan maupun organisasi. 

Citra adalah kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh 

sebuah kata, frase kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya 

prosa atau puisi (Soemirat, 2011:114). 

Menurut Firsan Nova dalam bukunya Crisis Public Relation menyatakan 

bahwa citra adalah total persepsi atau pengindraan terhadap suatu objek yang 
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dibentuk dengan memproses informasi terkini dari berbagai sumber setiap waktu” 

(2011:298). 

Secara garis besar, bahwa citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan 

kesan seseorang terhadap suatu objek tertentu.  Sikap dan tindakan  seseorang 

terhadap suatu objek akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang menampilkan 

kondisi terbaiknya (dalam Rosady Ruslan, 2004:79). 

Lebih lanjut lagi Ruslan mengatakan bahwa landasan citra berakar dari 

nilai-nilai kepercayaan yang kongkritnya diberikan secara individual dan 

merupakan pandangan atau persepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan 

yang telah diberikan individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses yang 

cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas yaitu 

sering dinamakan dengan citra. 

Setiap orang memiliki citra diri, yaitu gambaran tentang diri yang diyakini 

dan dipercayai oleh orang tersebut. Gambaran tersebut bisa yang sebenarnya, bisa 

juga berupa harapan atau citra diri yang diharapkan atau yang diinginkannya. 

Apapun gambaran tersebut, tetap akan mempengaruhi tingkah-lakunya dalam 

hidup sehari-hari. Dengan menetapkan gambaran tentang diri yang diharapkan 

atau yang diinginkan secara jelas, sejelas-jelasnya, sebagai target atau tujuan, 

bahkan kalau bisa seolah-olah sudah mendapatkannya. 

Dari berbagai macam pengertian citra diatas dapat dikatakan bahwa citra 

dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Penerimaan dan tanggapan positif 

maupun negatif yang datang dari publik dan masyarakat luas. 
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Citra digambarkan melalui persepsi-kognisi-motivasi-sikap (Soemirat, 

2011:116). Empat komponen tersebut dapat dijelaskan artinya dalam proses 

pembentukan citra, yaitu: 

“a. Persepsi, diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan 

yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, 

individu akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan 

pengalamannya mengenai rangsangan. Kemampuan mempersepsilah yang 

dapat melanjutkan proses pembentukan citra.   

b. Kognisi, diartikan suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsangan 

tersebut, sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang 

cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya.   

c. Motif, merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan.  

d. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi,  berpikir dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, 

tetapi merupakan kecenderungan untuk berprilaku dengan cara-cara 

tertentu.” 

 

“Pencitraan” merupakan proses pembentukan citra melalui informasi yang 

diterima oleh khalayak secara langsung melalui melalui media sosial atau media 

massa. Hal itu berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap pesan yang 

menyentuhnya atau merangsangnya. Citra yang melekat di benak seseorang itu 

dapat berbeda dengan realitas objektif atau tidak selamanya merefleksikan 

kenyataan yang sesungguhnya. Demikian juga citra dapat merefleksikan hal yang 

tidak wujud atau imajinasi yang mungkin tidak sama dengan realitas empiris 

(Arifin, 2014:26). 

2.2.1  Citra Diri 

Kepribadian kita dibentuk oleh 2 komponen besar yaitu citra diri dan 

watak. Citra diri adalah gambaran tentang siapakah diri kita menurut pendapat diri 

kita sendiri. Dari pemahaman citra diri inilah yang nantinya akan membentuk 

watak diri kita.  
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Menurut Maltz, citra diri adalah : 

“Salah satu unsur penting untuk menunjukan siapa diri kita 

sebenarnya. Citra diri juga merupakan konsep diri tentang individu. 

Citra diri seseorang terbentuk dari perjalanan pengalaman masa lalu, 

keberhasilan dan kegagalan, pengetahuan yang dimilikinya, dan 

bagaimana orang lain telah menilainya secara obyektif. Kita sering 

melihat diri kita seperti orang lain melihat kita. Citra diri juga bisa 

disebut dengan konsep diri. Secara sederhana, citra diri adalah 

gambaran sebuah potret diri. Apa yang kita kenakan, apa yang kita 

katakan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang menjadi prinsip hidup 

kita, semua hal ini membentuk kesan keseluruhan diri kita” (dalam 

Malhi, 2005:176). 

 

Proses pembentukan citra diri yang nantinya akan menjadi konsep diri 

seseorang, memiliki faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan 

kepribadian seperti sikap, nilai, moral, maupun intelektual individu tersebut. 

Faktor eksternal didapat dari kematangan sikap dan psikologis, pengalaman dan 

hasil belajar atau pendidikan. Selain itu, citra diri individu dapat dilihat dari 

komponen kognitif dan afektif yaitu : 

“ a. Komponen kognitif yakni pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. 

Komponen kognitif akan menjelaskan siapa saya, yang nanti akan 

memberikan gambaran tentang diri saya. Gambaran diri (self-picture) 

tersebut akan membentuk citra diri (self-image). 

b. Komponen afektif yakni penilaian individu terhadap dirinya. Penilaian 

tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri (self-acceptable), serta 

penghargaan diri (self-esteem) individu.” (Rakhmat, 2005, 99-100) 

 

2.2.2  Citra Politik 

Pencitraan dalam konteks politik menjadi bagian penting dalam hal 

mempengaruhi persepsi, emosi, perasaan, kesadaran, dan opini publik sehingga 

mereka dapat digiring ke sebuah acuan, sumber, pilihan, dan keputusan tertentu. 

Mengemas citra yang positif pada diri seseorang merupakan hal yang sangat 

penting untuk dilakukan guna meraih simpati (Nimmo, 2005:113). 
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Apabila seorang aktor politik diibaratkan sebagai sebuah organisasi, citra 

diperlukan untuk memberikan presepsi akan aktor politik tersebut terhadap 

publiknya, yaitu masyarakat. Dengan adanya media massa, dapat membangun 

citra dirinya dengan menggunakan fasilitas publikasi yang ada di media tersebut. 

Namun, citra politik adalah gambaran politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, 

konflik, dan konsensus) yang memiliki makna kendati pun tidak selamanya sesuai 

dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik berkaitan dengan 

pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum  politik 

terwujud sebagai konsekuensi dari kognisi komunikasi politik (Ardial, 2010:44). 

Menurut Robert, komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat 

atau perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak 

mengorganisasikan citranya tentang lingkungan dan citra itulah yang 

mempengaruhi pendapat atau perilaku khalayak (dalam Ardial, 2010:45). 

Jadi, sebenarnya publikasi politik yang ada di media massa mengenai citra 

politik seorang aktor politik tidak selamanya sesuai dengan realitas yang ada, 

melainkan realitas media. Yaitu realitas buatan atau realitas tangan kedua. 

Realitas ini dibuat oleh wartawan dan redaktur yang mengelola peristiwa politik 

menjadi berita politik, melalui proses penyaringan dan seleksi. Itu berarti, media 

berperan secara besar dalam pembentukan citra sebuah aktor politik (Ardial. 

2010:47). 

Politik pencitraan atau citra politik berkaitan dengan pembuatan informasi 

atau pesan politik oleh komunikator politik (politikus atau kandidat), media 

politik (media massa, media sosial, dan/atau media format kecil), dan penerima 

atau khalayak politik (publik). Citra politik yang terbentuk di benak publik, tidak 
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selamanya sesuai dengan realitas yang sebenarnya, karena mungkin hanya sama 

dengan realitas media atau realitas buatan  media, yang disebut juga sebagai 

realitas tangan kedua/second hand reality (Arifin, 2014:34). 

Strategi pencitraan yang dimaksud bagi seorang komunikator (dalam hal 

ini partai politik dan tokoh-tokohnya) tidak dapat dilakukan secara instan, 

melainkan memerlukan waktu yang lama, karena khalayak, publik atau rakyat 

ingin mengetahui kesesuaian dirinya dengan ideologi, visi, misi serta kinerja dan 

reputasi suatu partai politik dan tokoh-tokohnya. Rakyat juga ingin mengetahui 

konsistensi dan integritas suatu partai politik. Jika suatu partai politik tidak 

memiliki konsisten dan integritas, maka citra yang terekam dan melekat di benak 

publik menjadi tidak utuh dan bahkan bisa menjadi buruk (Arifin, 2014:79). 

Para politikus atau pemimpin politik sangat berkepentingan dalam 

pembentukan citra politik dirinya melalui komunikasi politik dalam usaha 

menciptakan stabilitas sosial dan memenuhi tuntutan rakyat.  Karenanya, para 

politikus harus berusaha menciptakan dan mempertahankan tindakan politik yang 

membangkitkan citra yang memuaskan, supaya dukungan opini publik dapat 

diperoleh dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik (Arifin, 2006:37). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa citra politik sangat terkait 

dengan opini publik, sebagai efek dari komunikasi politik, yang merupakan hasil 

perpaduan dari sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat (Arifin, 

2006:39). 

Citra politik seorang politikus itu berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh 

seseorang, atau karakteristik. Terdapat ratusan karakter kepribadian, yang 

tentunya menarik untuk menjadi pembahasan tersendiri. Semakin banyak sifat 
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baik yang ditampilkan oleh seseorang, maka ia akan semakin dipercaya dan 

diyakini oleh orang lain (Romli, 2011:94). 

Yang dimaksud dari citra politik dari aktor politik adalah proyeksi dari 

sifat-sifat ideal dari individu tersebut. Citra politik bisa diartikan sebagai “sifat 

simbolik”, dimana orang tersebut berusaha mempertahankan integrasi mental 

yang halus dari berbagai sifat yang telah ditampilkan dan telah dipersepsikan oleh 

orang lain berdasarkan kepercayaan, nilai dan pengharapan orang lain tersebut. 

Sifat-sifat popular untuk menunjukan citra diri seorang individu dapat dilihat 

seperti seseorang yang memiliki kekuatan, tanggung tanggung jawab, keberanian, 

kejujuran, kesopanan dan sebagainya (Nimmo, 2005:54). 

Citra diri aktor politik dapat dilihat dari sifat-sifat yang dimilikinya. Hal 

ini diungkapkan oleh Christopher Selvarajah, bahwa beberapa sifat ideal yang 

harus dimiliki oleh aktor politik adalah sebagai berikut : jujur, berkata lugas dan 

jelas, tenang, inisiator, konsisten, bertanggung jawab, toleransi, adil, dapat 

dipercaya, optimis, pantang menyerah, rela berkorban, rendah hati, dan empati 

(dalam Ardana, 2009:102-103). 

2.3 Media Massa 

2.3.1  Pengertian Media Massa 

Kata media massa berasal dari medium dan massa, kata "medium" berasal 

dari bahasa Latin yang menunjukkan adanya berbagai sarana atau saluran yang 

diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan dan yang pada 

pokoknya semua sarana aktivitas mental manusia. Kata "massa" yang berasal dari 

daerah Anglosaxon berarti instrumen atau alat yang pada hakikatnya terarah 

kepada semua saja yang mempunyai sifat massif. Tugasnya adalah sesuai dengan 
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sirkulasi dari berbagai pesan atau berita, menyajikan suatu tipe baru dari 

komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan fundamental dari masyarakat dewasa 

ini (sumber:http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-massa-menurut 

-para.html diakses pada 27 Mei 2014 pukul 21:54). 

Media Massa (Mass Media) adalah channel, media/medium, saluran, 

sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yakni 

komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of mass 

communication). Komunikasi massa sendiri merupakan kependekan dari 

komunikasi melalui media massa (communicate with mass media). 

Media massa merupakan suatu penemuan teknologi yang luar biasa, yang 

memungkinkan orang untuk mengadakan komunikasi bukan saja dengan 

komunikan yang mungkin tidak pernah akan dilihat akan tetapi juga dengan 

generasi yang akan datang. Dengan demikian maka media massa dapat mengatasi 

hambatan berupa pembatasan yang diadakan  oleh waktu, tempat dan kondisi 

geografis. Penggunaan media massa karenanya memungkinkan komunikasi 

dengan jumlah orang yang lebih banyak. 

2.3.2  Fungsi Media Massa Dalam Kehidupan Politik 

Media massa untuk suatu perubahan politik memerlukan situasi yang 

kondusif dan popular disebut dengan keterbukaan politik. Media massa dan 

keterbukaan politik hubungannya sangat erat dan saling mempengaruhi. 

Pemberitaan politik yang aktual dan kritis memberikan kesadaran politik di 

kalangan masyarakat tentang perlunya sistem politik yang lebih demokratis 

(Hamad, 2004:XV). 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-massa-menurut%20-para.html
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-massa-menurut%20-para.html
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Menurut Harsono Suwardi (dalam Hamad, 2004:XV-XVI), fungsi media 

massa dalam kehidupan politik antara lain : 

“ a. Dilihat dari daya jangkauan, media massa memiliki jangkauan yang 

sangat luas dalam menyebar luaskan informasi politik yang mampu 

melewati batas wilayah, umur, jenis kelamin, status sosial dan 

ekonomi, serta paham yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga 

suatu masalah politik yang dimediasikan dapat diperbincangkan di 

berbagai tempat dan kalangan. 

b. Dilihat dari kemampuan penyampaian pesan, media massa memiliki 

kemampuan melipat gandakan isi pesan yang luar biasa. Suatu berita 

politik bisa dilipat gandakan dalam pemberitaannya, dan juga berita 

dapat diulang sesuai dengan kebutuhan. Alhasil, dari kemampuan 

melipat gandakan pesan, memberikan efek yang sangat besar di 

masyarakat. 

c. Setiap media massa memiliki pandangan masing masing terhadap 

suatu peristiwa politik yang terjadi. Kebijakan redaksional yang 

dimilikinya menentukan penampilan isi peristiwa politik yang 

diberitakan. Oleh karena itulah media massa banyak diincar oleh 

pihak-pihak yang ingin menggunakannya. 

d. Fungsi agenda setting yang dimiliki oleh media massa, media massa 

memiliki kesempatan yang sangat luas bahkan hampir tanpa batas 

untuk memberitakan suatu peristiwa politik. Sesuai dengn kebijakan 

masing-masing, suatu peristiwa dapat disiarkan maupun tidak. Yang 

jelas, belum tentu berita politik yang menjadi agenda media massa 

merupakan agenda publik juga. 

e. Saling berkaitan dengan media massa lainnya. Pemberitaan 

peristiwa politik pada suatu media massa biasanya saling berkaaitan 

dengan media massa lainnya hingga membentuk rantai informasi. 

Hal ini akan menambah kekuatan tersendiri dalam penyebaran 

informasi politik dan dampaknya terhadap publik. Dengan aspek 

inilah maka semakin kuatlah peranan media massa dalam 

membentuk opini di kalangan masyarakat”. 

 

2.3.3  Efek Media Massa 

Ada suatu saat dimana media massa dipandang sangat berpengaruh tetapi 

ada saat lain ketika media massa dianggap sedikit memberikan pengaruh, bahkan 

hampir tidak memberikan pengaruh.  

Steven H. Chaffe (dalam Rakhmat, 2005:220-222) menyebutkan lima hal 

efek dari hadirnya media massa yakni : 
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“ a. Efek ekonomis, tidaklah menarik perhatian bagi para psikolog 

karena bukan bidangnya. Kita tahu bahwa kehadiran media massa 

menggerakan berbagai industri usaha seperti produksi, distribusi, 

dan konsumsi “jasa” media massa.  

b. Efek sosial, berkenaan dengan perubahan struktur atau interaksi 

sosial akibat kehadiran media massa. 

c.  Efek pada penjadwalan kegiatan, seseorang akan menyesuaikan 

jadwal kegiatan sehari-harinya dengan jam tayang atau acara yang 

biasanya disiarkan di media massa. 

d.  Efek pada penyaluran/penghilangan perasaan tertentu, banyak 

orang menggunakan media untuk mendapatkan perasaan tertentu 

atau untuk memuaskan rasa psikologisnya”. 

 

Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan 

pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana 

seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari. 

“Pertama, media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana 

standar hidup layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai 

apakah lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah 

memenuhi standar itu dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa 

yang pemirsa lihat dari media. 

Kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa 

jadi mempengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh 

media mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya 

mulai membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga 

tersebut, dimana kehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu 

sempurna sehingga kesalahan mereka menjadi menu pembicaraan 

sehari-hari pemirsanya, atau mereka mulai menertawakan prilaku 

tokoh yang aneh dan hal-hal kecil yang terjadi pada tokoh tersebut. 

Ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya 

akan kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. 

Contohnya anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasikan 

mereka sebagai penyihir seperti Harry Potter, atau putri raja seperti 

tokoh Disney. Bagi pemirsa dewasa, proses pengidolaaan ini terjadi 

dengan lebih halus, mungkin remaja ABG akan meniru gaya bicara 

idola mereka, meniru cara mereka berpakaian. Sementara untuk 

orang dewasa mereka mengkomunikasikan gambar yang mereka lihat 

dengan gambaran yang mereka inginkan untuk mereka secara lebih 

halus.  

Keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya 

berhenti sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi 

"penentu", dimana mereka menentukan arah media populer saat 

mereka berekspresi dan mengemukakan pendapatnya” (Rakhmat, 

2005:223-224). 
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2.3.4  Film Sebagai Media Massa 

Undang - Undang yang mengatur perfilman Indonesia saat ini pun masih 

menghendaki bahwa film sebagai media massa, yaitu dalam pasal 5 Undang 

Undang RI No. 9 tahun 1992, dituliskan bahwa : “Film sebagai media komunikasi 

massa pandang–dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, 

pengembangan budaya bangsa, hiburan, dan ekonomi”. Dalam Undang-Undang 

ini jelas bahwa pemerintah menginginkan film yang tidak hanya komersil, tetapi 

juga media pendidikan dan media untuk mengembangkan kebudayaan bangsa 

Indonesia. 

Dennis McQuail berpendapat bahwa film memiliki kemampuan untuk 

mengantar pesan secara unik, seperti pesan moral, propaganda, gaya hidup bahkan 

pesan agama. Kemampuan film yang unik inilah yang diabaikan oleh pembuat 

film kebanyakan yang hanya mengikuti arus. Pesan-pesan yang harusnya bisa 

disampaikan melalui film seperti pesan yang mengandung nilai estetika, etika dan 

moral, sangat jarang bahkan tidak dimunculkan oleh para pembuat film 

(2006:221). 

Film merupakan salah satu bagian dari media massa yang merupakan 

media elektronik dan merupakan alat penyampai berbagai jenis pesan dalam 

peradaban modern. Film merupakan medium komunikasi massa yang ampuh 

sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan serta pendidikan 

(Effendy, 2010: 209).  

Dengan kata lain, film merupakan media komunikasi massa yang mampu 

menimbulkan dampak pada masyarakat, karena film selalu mempengaruhi dan 
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membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya (Sobur, 

2006: 127). 

Hakikat film sebagai media komunikasi massa yang memiliki nilai sosial 

dan nilai edukasi mungkin memang sedikit terlupakan dalam kebangkitan dunia 

film Indonesia saat ini. Pembuat film mungkin memang menjadikan tanggung 

jawab sosial yang harusnya mereka pikul menjadi pertimbangan terakhir. Setiap 

gaya, sikap, dan perilaku yang ditampilkan di dalam film dapat ditiru oleh 

penontonnya, disinilah proses belajar yang rumit berlangsung. Tidak ada jaminan 

bahwa film yang diproduksi dan beredar di masyarakat mampu mendidik 

masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sebagai penonton seharusnya mampu 

memilih film mana yang mereka nikmati. Melalui cara tersebutlah maka 

masyarakat bisa dikatakan mampu mengapresiasi atau menghargai fungsi yang 

sebenarnya dari film itu (Trianto, 2013:2-3). 

2.4 Film 

Industri film adalah industri yang tidak ada habisnya. Sebagai media 

massa, film digunakan sebagai media yang 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 banyak digemari banyak orang karena 

dapat dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi (Lamintang, 2013:2). 

2.4.1  Pengertian Film 

Secara harfiah, film (sinema) adalah cinematographie yang berasal dari 

kata cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya), dan graphie atau graph (tulisan, 

gambar, citra). Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar 
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dapat melukis gerak dengan cahaya, harus menggunakan alat khusus, yang biasa 

disebut kamera (dalam Joshep, 2011:11). 

Film sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang 

memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang 

sifatnya spiritual. Dalam hal ini unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah 

karya film adalah : seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi 

sastra, seni teater, seni musik. Kemudian ditambah lagi dengan seni pantomin dan 

novel. Kesemuannya merupakan pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu 

dan biasa kita lihat (dalam Joshep, 2011:12). 

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 33 tahun 2009 mengenai Perfilman (UU baru mengenai perfilman), 

menjelaskan lebih singkat bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan 

pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah 

sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan. 

Graeme Turner menolak perspektif yang melihat film sebagai refleksi 

masyarakat. Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, bagi Turner 

berbeda dengan film sekedar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari 

realitas, film sekedar “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. 

Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan 

menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi dan 

ideologi dari kebudayaan. 

2.4.2  Film Dokumenter 

Jenis film berdasarkan proses produksinya, dalam buku Mari Membuat 

Film Panduan Menjadi Produser membagi menjadi 4 yakni : film dokumenter, 
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film cerita pendek (short films), film cerita panjang (feature-length films) dan film 

jenis lainnya seperti profil perusahaan (company/corporate profile), iklan televisi, 

program televisi, video klip (music video) (Heru, 2008:4). 

Secara umum, film dokumenter dapat dijelaskan sebagai berikut :  

“Film dokumenter adalah suatu karya film atau video berdasarkan 

realita serta fakta peristiwa. Pada awalnya dokumenter merupakan 

film non cerita. Hanya terdapat dua tipe film non cerita yakni film 

dokumenter dan film faktual. Film faktual pada umumnya hanya 

menampilkan fakta, kamera hanya sekedarnya saja merekam 

peristiwa. Biasanya disajikan dalam bentuk film berita. Sedangkan 

film dokumenter selain mengandung fakta, juga mengandung 

subjektivitas pembuatnya. 

Istilah film dokumenter dapat dijelas sebagai sebuah karya 

ciptaan mengenai kenyataan. Istilah dokumenter pertama kali 

diperkenalkan oleh sutradara Inggris, John Grierson, untuk 

menggambarkan suatu jenis film yang merupakan karya ciptaan 

mengenai kenyataan. Titik berat dalam film dokumenter adalah fakta 

atau peristiwa yang terjadi. Sering kali film dokumenter berkisar 

akan hal-hal perpaduan antara manusia dan alam. Namun dalam 

perkembangannya, film dokumenter acap kali tidak menampilkan 

realita secara fakta, oleh karena pencampuran genre, dan bisa kita 

sebut sebagai doku-drama. 

Film jenis ini berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, 

dan lokasi yang nyata. Struktur bertutur film dokumenter umumnya 

sederhana dengan tujuan agar memudahkan penonton untuk 

memahami dan mempercayai fakta-fakta yang disajikan. Untuk 

penyajiannya, film dokumenter dapat menggunakan beberapa metode 

antara lain merekam langsung pada saat peristiwa benar-benar terjadi 

atau sedang berlangsung, merekonstruksi ulang sebuah peristiwa 

yang terjadi, dan lain sebagainya” (Pratista, 2008:5-6). 

 

2.4.3  Doku-Drama 

Genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna “bentuk” atau “tipe”. 

Di dalam film, genre dapat didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari 

sekelompok film yang memiliki karakter atau pola yang sama (khas) seperti 

setting, isi, dan tema, subyek cerita, struktur cerita, aksi, atau peristiwa, periode, 

gaya, situasi, ikon, mood, serta karakter (Pratista, 2008:10). 
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Genre dapat dibagi dalam dua jenis yakni genre induk primer dan genre 

induk sekunder. Genre induk primer merupakan genre pokok yang telah ada dan 

popular sejak awal 1900-an hingga 1930-an. Tidak semua genre induk primer 

sukses dalam masa ke masa. Yang termasuk dalam genre primer antara lain : 

action, drama, epic of history, fantasy, science fiction, comedy, criminal and 

gangster, musical, adventure, war, dan western (Pratista, 2008:11). 

Genre film sekunder adalah genre besar dan popular yang merupakan 

pengembangan atau turunan dari genre induk primer. Genre induk sekunder 

memiliki karakter yang lebih khusus dibandingkan genre induk primer. Contoh 

genre induk sekunder adalah bencana, biografi, detektif, film noir, melodrama, 

sport, perjalanan, roman, superhero, supernatural, spionase, thriller dan lainnya 

(Pratista, 2008:18-19). 

Doku-drama merupakan perpaduan antara dokumenter dengan genre 

drama. Drama dapat dijelaskan sebagai berikut : 

“Sebuah film drama adalah ragam film yang sebagian besar 

tergantung pada pengembangan mendalam karakter realistis yang 

berurusan dengan tema emosional. Tema drama seperti alkoholisme, 

kecanduan obat, perselingkuhan, dilema moral, prasangka rasial, 

intoleransi agama, seksualitas, kemiskinan, pembagian kelas, 

kekerasan terhadap perempuan dan korupsi yang menempatkan 

karakter dalam konflik dengan diri mereka sendiri, orang lain, 

masyarakat dan bahkan fenomena alam. 

Drama adalah genre yang paling luas dari genre film dan termasuk 

subgenre seperti drama romantis, film olahraga, drama periode, drama 

ruang pengadilan, dan kejahatan. Di pusat drama biasanya satu karakter 

atau lebih yang bertentangan pada saat yang genting dalam hidup 

mereka. Mereka sering berputar di sekitar keluarga : film yang 

menggali kehidupan sehari-hari untuk mengajukan pertanyaan besar 

dan menyentuh emosi terdalam dari orang-orang normal. 

Drama sering, memiliki resolusi tragis atau setidaknya 

menyakitkan dan menyangkut kelangsungan hidup dalam melewati 

beberapa krisis tragis, seperti kematian anggota keluarga, atau 

perceraian. Beberapa penampilan layar terhebat datang dari drama, 

karena adanya kesempatan yang luas bagi aktor untuk meregangkan 
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diri ke dalam peran dimana genre lain tidak mampu. Film drama sering 

dinominasikan untuk penghargaan film, lebih sering dari genre film 

lainnya” (Pratista, 2008:20). 

 

Sebuah doku-drama (atau dokumenter drama) adalah genre bergaya 

dokumenter dari acara radio, acara televisi, film cerita, dan pentas teater 

yang menampilkan reka ulang yang didramatisasi dari peristiwa sejarah yang 

sebenarnya. Dalam elemen inti ceritanya, doku-drama berusaha untuk 

mematuhi fakta historis yang telah diketahui, sementara juga memberikan 

lisensi artistik dalam tingkatan besar atau kecil di sekelilingnya, dan di mana 

ada kesenjangan dalam catatan sejarah. Dialog mungkin memasukkan kata-

kata yang sebenarnya dari orang di kehidupan nyata, seperti yang tercatat 

dalam dokumen sejarah. Produser doku-drama kadang memilih untuk 

memfilmkan peristiwa reka ulang mereka di lokasi yang sebenarnya di mana 

peristiwa sejarah tersebut terjadi. 

Istilah doku-drama sering tercampur aduk dengan doku-fiksi. 

Namun, tidak seperti doku-fiksi yang pada dasarnya adalah sebuah film 

dokumenter difilmkan secara saat itu juga, menggabungkan beberapa elemen 

fiksi, sedangkan doku-drama difilmkan pada waktu setelah peristiwa tersebut 

terjadi. 

Doku-drama memiliki beberapa karakteristik seperti : 

a) Doku-drama merupakan representasi peristiwa sejarah yang 

sebenarnya. 

b) Doku-drama berfokus pada fakta-fakta dari kejadian tertentu yang 

sudah diketahui 

c) Doku-drama menggunakan teknik sastra dan narasi untuk 

menyempurnakan fakta-fakta suatu peristiwa dalam sejarah yang ada. 

d) Doku-drama menggunakan informasi tambahan dengan fakta-fakta 

lainnya demi meningkatkan drama (sumber : http//:en.wikipedia. 

com/Docudrama-the-free-encyclopedia.html diakses pada 29 Mei 

2014 pukul 20.29W WIB). 
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Film bergenre doku-drama merupakan film yang diangkat dari kisah 

nyata yang dikemas secara menarik, dalam film ini dokumenter dan drama 

dipersilangkan. Film doku-drama ini pun selanjutnya digunakan oleh 

beberapa pihak untuk „kampanye‟ tentang kehidupan sosial masyarakat. Jika 

akhir-akhir ini banyak film Indonesia melupakan perannya sebagai media 

komunikasi massa, maka film doku-drama dapat menjalankan peran tersebut. 

Film doku-drama muncul sebagai sebuah alternatif untuk media komunikasi 

massa yang efektif (Ayawaila, 2008:150). 

Doku-drama adalah genre dokumenter dimana pada beberapa bagian 

film disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. 

Dalam doku-drama, terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan estetis, agar 

gambar dan cerita menjadi lebih menarik. Dari definisi-definisi tersebut, 

dapat dilihat bahwa terdapat aturan-aturan dan perencanaan dalam film 

dokumenter oleh sutradara, yang dapat dikemas menjadi drama. Walaupun 

dikemas kedalam drama, fakta yang ingin diungkapkan dalam film tetap 

menjadi pegangan. Kenyataan hanya „dipindahkan‟ dalam wujud film, tanpa 

mengubahnya secara jauh. Hal ini yang membuat doku-drama patut 

diperhitungkan, karena di dalamnya terdapat fakta yang dapat menjadi suatu 

arsip untuk pembelajaran masyarakat (sumber : http://tips-mempercepat-

komputerku.blogspot.com/html diakses pada 30 Mei 2014 pukul 16.09 

WIB). 

Bentuk potret, biografi/ otobiografi, rekonstruksi, investasi 

merupakan tema doku-drama yang banyak diproduksi. Bentuk ini dianggap 

lebih memiliki daya tarik yang memukau publik dibanding bentuk lainnya. 
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Film biografi atau riwayat adalah film yang mengisahkan tentang riwayat 

hidup seseorang dari awal hingga akhir cerita dan rujukan atas film ini harus 

benar-benar akurat. Perlu disadari bahwa sebuah doku-drama yang 

didramatisir dengan karakter serta dialog tetap tak boleh mengabaikan fakta. 

Hal ini perlu ditekankan karena sering terjadi bahwa kebenaran suatu 

peristiwa terabaikan ketika direpresentasikan melalui doku-drama. Saat 

memilih cerita dan subjek, ada baiknya lebih dulu menyusun daftar kasus-

kasus yang menarik untuk doku-drama. Setelah itu, pikirkan bentuk 

kemasannya apakah biografi, investigasi, rekonstruksi atau lainnya. Lantas, 

tentukan pendekatannya, dengan cara jurnalisme yang serius (untuk 

investigasi dan rekonstruksi) atau potret/ biografi  yang disisipi unsur 

hiburan atau lainnya (Ayawaila, 2008:152-153). 

2.4.4  Unsur-Unsur Pembentuk Film 

Secara umum film dapat dibagi atas dua unsur pembentuk yakni unsur 

naratif dan sinematik. Kedua unsur ini memiliki keterikatan. Masing-masing 

unsur tidak dapat membentuk film bila hanya berdiri sendiri (Pratista, 2008:1). 

Kedua unsur akan dijelaskan seperti dibawah ini: 

a) Unsur Naratif 

“Film yang kita tonton pada umumnya memiliki unsur. Penonton 

akan sulit memahami sebuah film tanpa adanya unsur naratif. Film 

akan menjadi semakin menarik apabila unsur naratifnya memiliki 

kesamaan erat dengan pengalaman penonton. Naratif adalah suatu 

rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat 

logika sebab-akibat (kualitas) yang terjadi dalam suatu ruang dan 

waktu. Sebuah kejadian tidak terjadi begitu saja tanpa ada alasan 

yang jelas. 

Unsur naratif bisa dikatakan sebagai bahan (materi) yang akan 

diolah. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema 

film. Setiap cerita pasti memiliki tokoh, masalah, konflik, lokasi, 

waktu, serta lainnya. Seluruh elemen tersebut saling 
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berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah jalinan 

peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seluruh jalinan 

peristiwa tersebut terikat oleh kualitas (logika sebab-akibat). Aspek 

kualitas bersama aspek ruang dan waktu adalah elemen-elemen 

pokok pembentukan unsur naratif. Akan tetapi beberapa jenis film 

dapat dibentuk tanpa elemen cerita/non-naratif” (Pratista, 2008:2). 

 

b) Unsur Sinematik 

Unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolah bahan tersebut. 

Unsur sinematik adalah aspek teknis pembentuk film yang meliputi mise-en-

scene, sinematografi, editing dan suara. Masing masing elemen sinematik 

tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk 

membentuk gaya sinematik secara utuh (Pratista, 2008:2). 

Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. Mise-

en-scene memiliki empat elemen pokok yakni setting (latar), tata cahaya, 

kostum, make-up, serta akting dan pergerakan pemain. Sinematografi adalah 

perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan objek 

yang diambil. Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar (shot) 

lainnya. Sedangkan suara (sound) adalah segala hal di dalam film yang 

mampu kita tangkap dengan indra pendengaran. Seluruh unsur sinematik 

tersebut saling terkait, mengisi, serta berkesinambungan satu sama lain untuk 

membentuk unsur sinematik secara keseluruhan (Pratista, 2008:3). 

2.5.5 Mise-en-scene 

Mise-en-scene adalah istilah bahasa Prancis yang berarti meletakkan 

dalam scene. Mise-en-scene merupakan segala yang kita lihat di dalam sebuah 

film, semua yang tampak di layar. Mulai dari setting tempat, kostum, make up, 

pencahayaan, dan ekspresi figur atau pergerakan pemain (acting). Mise-en-scene 
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meliputi fungsi sebuah scene dalam film, apakah itu untuk menjelaskan sesuatu, 

ataukah untuk kesan dramatik, semua tergantung dari kebutuhan film itu sendiri. 

1) Setting (Latar) 

Adalah latar bersama segala propertinya. Properti dalam hal ini adalah 

semua benda tidak bergerak seperti perabot, pintu, jendela, kursi, dan 

sebagainya. Setting diciptakan senyata mungkin sesuai dengan konteks 

ceritanya. Setting harus meyakinkan penonton jika film tersebut tampak 

sungguh-sungguh terjadi pada lokasi dan waktu sesuai dengan konteks cerita 

filmnya. Kemudian setting juga dituntut menjelaskan tentang tingkat ekonomi, 

budaya, suasana, lingkungannya dan sebagainya (Biran, 2006:34). 

Menurut Himawan Pratista (2008:65-66), beberapa jenis setting dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

“ a) Set Studio adalah sebuah tempat yang dibangun khusus untuk 

setting yang diinginkan dalam cerita 

b) Shot on Location adalah produksi film dengan menggunakan 

lokasi aktual yang sesungguhnya. Shot on location bisa saja tidak 

mengambil lokasi yang sesuai dengan cerita namun dapat pula 

menggunakan lokasi yang mirip dengan tuntutan cerita. 

c) Set virtual adalah setting yang menggunakan tempat dengan cara 

rekayasa teknologi digital. Di era modern ini, teknologi CGI 

(Computer Generated Imagery) telah dapat mengganti semua 

bahkan tidak hanya latar saja namun hingga karakter dan properti 

lainnya.” 

 

2) Lighting (pencahayaan) 

Lighting atau pencahayaan adalah tata lampu dalam film. Tata cahaya 

dalam film umumnya dikelompokan menjadi empat unsur yakni kualitas, arah, 

sumber, dan warna cahaya. Berikut penjelasan yang diberikan oleh Pratista 

(2008:75). 

“a) Kualitas pencahayaan, merujuk pada besar kecilnya intesitas 

pencahayaan. Cahaya terang (hard light) cenderung menghasilkan 
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bentuk objek serta bayangan jelas. Sedangkan cahaya lembut (soft 

light) menghasilkan bayangan tipis. 

b) Sumber cahaya, ada dua sumber cahaya yang digunakan dalam 

produksi film yaitu natural light yang berasal dari matahari, dan juga 

artificial light yakni cahaya buatan, misalnya menggunakan lampu. 

c) Arah pencahayaan, merujuk pada posisi sumber cahaya terhadap 

objek yang dituju. Objek yang sering dituju adalah wajah. Arah 

pencahayaan dapat dibagi menjadi : front lighting yakni cahaya 

depan yakni cahaya yang merata dan tampak natural atau alami, side 

lighting yakni cahaya samping sehingga subjek lebih terlihat 

memeliki dimensi dan biasanya banyak dipakai untuk menonjolkan 

suatu benda atau karakter seseorang, back lighting yakni cahaya 

belakang yang menghasilkan bayangan dan dimensi, under lighting 

yakni cahaya yang berasal dari bawah, dan terakhir top lighting yakni 

cahaya yang berasal dari atas. 

d) Warna cahaya, merujuk pada penggunaka warna dari sumber cahaya. 

Secara natural warna cahaya hanya ada dua, yakni putih (sinar 

matahari) dan kuning muda (lampu). Namun dengan menggunakan 

filter, sineas dapat menghasilkan warna tertentu sesuai dengan 

keinginannya.” 

 

3) Kostum dan make-up (tata rias) 

Dijelaskan oleh Himawan Pratista (2008:71-72) bahwa : 

“Kostum adalah segala hal yang dikenakan pemain bersama 

seluruh aksesorisnya. Aksesoris termasuk diantaranya seperti topi, 

perhiasan, jam tangan, sepatu, kacamata, tongkat, dan sebagainya. 

Sementara tata rias memiliki tujuan agar dapat menunjukan usia dan 

memoles wajah seperti yang diharapkan. Adapun fungsi kostum dan 

tata rias adalah untuk penunjuk ruang dan waktu, penunjuk status 

sosial, penunjuk kepribadian pelaku cerita, warna kostum sebagai 

simbol, sebagai motif penggerak cerita dan image (citra) dari pelaku 

cerita”. 

 

4) Acting (pergerakan pemain) 

Seorang sineas harus dapat mengontrol pemain dan pergerakannya. 

Karena pelaku cerita dapat mewakili wujud fisik yang beragam dan tidak 

selalu berwujud manusia. Berikut ini akan dijelaskan jenis jenis karakter 

(pelaku cerita), jenis pemain, dan akting pemain (Pratista, 2008:75-80). 
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“ a.  Karakter pemain 

a). Protagonis 

Tokoh protagonis merupakan tokoh yang membawakan misi 

kebenaran dan kebaikan untuk menciptakan situasi kehidupan 

masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. 

b). Antagonis 

Karakter yang melawan karakter utama atau protagonis. 

Antagonis sering merupakan seorang penjahat atau hal lainnya 

yang merupakan konflik dengan protagonis. Antagonis biasanya 

jahat dan tidak baik serta sering membuat nilai-nilai negative. 

b. Jenis pemain 

a). Figuran 

Semua karakter di luar para pelaku cerita utama. Pemain figuran 

biasanya banyak digunakan pada adegan yang bersifat massal 

seperti di pasar, pertandingan, perang dan lainnya. 

b). Pemain pendamping 

Pemain yang memainkan peran bukan pokok dan erat kaitannya 

dengan mendukung peran para pemain utama 

c). Pemain utama 

Pemain yang menjadi pusat cerita di dalam film. Nama pemain 

utama dapat dikenali dengan melihat nama yang tercantum dalam 

cover film. 

d). Bintang (superstar) 

Seseorang yang dipilih karena memiliki nama besar di mata 

publik, biasanya berasal dari kalangan selebriti. Dengan 

menggunakan pemain bintang, sebuah film selalu dapat menarik 

minat penonton dan selalu sukses luar biasa secara komersil. 

c. Akting pemain 

Penampilan seorang pelaku cerita di dalm filnm pada umumnya 

dapat dilihat dari visual audionya. Visual yang dimaksud disini 

adalah hal yang menyangkut aspek fisik yakni gerak tubuh (gesture) 

dan ekspresi wajah. Audio dalam hal ini adalah menyangkut aspek 

suara yang dimiliki oleh pemain seperti jenis suara, bahasa, dan 

aksen”. 

 

2.5.6 Sinematografi 

1) Frame size 

Frame size yakni teknik pengambilan gambar. Pengambilan atau 

perlakuan kamera juga merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah 

proses produksi film, dimana proses tersebut dapat mempengaruhi hasil gambar 

yang diinginkan, apakah ingin menampilkan karakter tokoh, ekspresi wajah, dan 

setting yang ada di dalam film (Pratista, 2008:104-106). 
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“ a) ECU : extreme close-up yakni pengambilan gambar sangat dekat 

sekali, hanya menampilkan bagian tertentu saja pada tubuh objek, 

misalnya mata saja, untuk kedetailan suatu objek, bertujuan 

mempertegas dan mendramatisir kejadian. 

b) BCU : big close-up yakni pengambilan sebatas kepala hingga dagu 

objek, fungsinya untuk menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan 

objek, memiliki arti emosi, peristiwa penting, drama. 

c) CU : close-up yakni ukuran sebatas hanya dari ujung kepala hingga 

leher, fungsinya untuk memberikan gambaran jelas terhadap objek 

atau menunjukan keintiman. 

d) MCU : medium close-up yakni gambar yang diambil sebatas dari 

ujung kepala hinga dada, fungsinya untuk mempertegas profil dari 

objek atau seseorang sehingga penonton mengetahui dengan jelas 

e) MS : medium/mid shot yakni pengambilan gambar sebatas kepala 

hingga pinggang, fungsinya memperlihatkan sosok objek secara 

jelas 

f)    KS : knee shoot yakni pengambilan gambar sebatas dari ujung 

kepala hingga lutut, fungsinya hampir sama dengan MS 

g) FS : full shot yakni pengambilan gambar penuh objek dari ujung 

kepala hingga kaki, fungsinya memperlihatkan objek secara utuh, 

dapat diartikan sebagai hubungan sosial, dominasi, kekuatan, 

kewenangan, kesetaraan. 

h) LS : long shot yakni pengambilan gambar lebih luas dari FS, 

fungsinya menunjukan objek beserta latar belakang yang ada 

disekitarnya, bertujuan membentuk konteks dan jarak publik. 

i)    ELS : extreme long shot yakni pengambilan yang lebih luas dari 

LS, menampilakan lingkungan si objek secara utuh, fungsinya 

menunjukan bahwa objek tersebut bagian dari lingkungannya”. 

 

2) Angle 

Pratista menjelaskan bahwa angle adalah sudut pengambilan gambar 

Berdasarkan karakteristik dari gambar yang dihasilkan dapat dibedakan 

menjadi: 

“a) Bird eye view adalah proses pengambilan gmbar dilakukan dari atas 

dengan ketinggian tertentu sehingga memperlihatkan lingkungan yang 

sedemikian luas dengan benda-benda lain yang tampak dibawah 

sedemikian kecil. Pengambilan gambar biasanya menggunakan 

helikopter atau dari gedung-gedung tinggi. 

b) High angle yakni sudut pengambilan gambar tepat di atas objek, 

pengambilan gambar seperti ini memiliki arti yang dramatik yaitu kecil 

atau kerdil, kelemahan, tidak memiliki kekuatan 

c) Low angle yakni pengambilan gambar diambil dari bawah si objek, 

sudut pengambilan gambar ini kebalikan dari high angle. Kesan yang 
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ditimbulkan dari sudut pandang ini yaitu keagungan atau kejayaan, 

dominasi, kekuatan, kewenangan 

d) Eye level adalah pengambilan gambar ini mengambil sudut sejajar 

dengan mata objek, tidak ada kesan dramatik tertentu yang didapat dari 

angle ini, yang ada hanya memperlihatkan pandangan mata seorang 

yang berdiri, yang dapat diartikan sebagai kesetaraan. 

e) Frog level yakni sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan 

permukaan tempat objek berdiri seolah-olah memperlihatkan objek 

menjadi sangat besar” (2008:106-107). 

 

3) Camera moving 

Camera moving yakni pergerakan dari kamera. Biasanya dalam produksi 

film digunakan beberapa camera moving seperti : 

“a) Zooming (in/out) : gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera 

mendekat maupun menjauhi objek, gerakan ini merupakan fasilitas 

yang disediakan oleh kamera video dan kameranya hanya 

mengoperasikannya saja. 

b)  Panning (left/right) : kamera bergerak dari tengah ke kanan atau ke 

kiri, bukan kameranya yang bergerak namun tripod (penyangga 

kamera) yang bergerak sesuai arah yang diinginkan. 

c)  Titling (up/down) : kamera bergerak dari atas ke bawah, atau dari 

bawah ke atas. 

d)  Dolly (in/out) : gerakan yang dilakukan yakni gerakan maju atu 

mundur, hampir sama dengan gerakan zooming, namun disini yang 

bergerak adalah dolly (tripod yang diberi roda) dengan cara 

mendorong dolly bergerak maju atau mundur. 

e)  Follow : pengambilan gambar yang dilakukan dengan cara mengikuti 

objek dalam bergerak searah. 

f)  Framing (in/out) : gerakan yang dilakukan oleh objek untuk memasuki 

(in) dan keluar (out) dari framing shot (area pengambilan gambar) 

g)  Fading (in/out) : merupakan pergantian gambar secara perlahan-lahan, 

apabila gambar baru masuk menggantikan gambar yang ada maka 

disebut fading in, sedangkan gambar yang ada perlahan-lahan 

menghilang dan digantikan gambar baru disebut fading out. 

h)  Crane shoot : merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat 

bantu mesin beroda dan bergerak sendiri bersama kameramen, baik 

mendekati maupun menjauhi objek” (Pratista, 2008:108-109). 

 

4) Moving object yakni gerakan objek. 

a) Kamera sejajar objek, yakni kamera mengikuti pergerakan objek baik ke 

kiri maupun ke kanan. 

b) Walking (in/out) yakni objek bergerak mendekati (in) ataupun menjauhi 

(out) kamera (Pratista, 2008:110). 
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2.5.7 Editing 

1) Dissolve  

Jenis cut yang disambung dengan cara menghilangkan secara cepat akhir 

dari sebuah shot, dan secara cepat pula diganti dengan awal shot 

berikutnya. Teknik perpindahan dari suatu scene ke scene yang lain secara 

halus tanpa terlihat putus (Semedhi, 2011:100). 

2) Cut to 

Bentuk cut yang benar-benar potongan gambar. Artinya, gambar tampak 

dipotong-potong setiap shot. Teknik perpindahan dari satu scene ke scene 

yang lain secara jelas terlihat pemotongannya (kasar). Jenis editing ini 

sangat sering digunakan (Hartono, 2012:37). 

3) Wipe 

Merupakan transisi shot dimana frame sebuah shot bergeser ke arah kiri, 

kanan, atas bawah atau lainnya hinga menjadi shot baru. Biasanya 

digunakan untuk perpindahan shot yang terputus dan waktu tidak 

berselisih jauh (Hartono, 2012:38). 

4) Fade 

Merupakan transisi shot secara bertahap dimana gambar secara perlahan 

intensitasnya bertambah gelap hingga seluruh frame berwarna hitam, dan 

ketika gambar muncul kembali terang, shot telah berganti. Biasanya 

digunakan untuk perpindahan waktu, hari, bulan, tahun. Selain itu juga 

digunakan untuk menutup dan membuka adegan (Hartono, 2012:38). 

 

2.5.8 Suara 

“1)    Dialog 

Dialog berisi kata-kata. Dialog dapat digunakan untuk menjelaskan perihal 

tokoh atu peran, menggerakan plot maju dan membuka fakta.  

2) Sound effect 

Sound effect adalah bunyian yang digunakan untuk  melatar belakangi 

adegan yang berfungsi sebagai penunjang sebuah gambar untuk 

membentuk nilai dramatis dan estetika sebuah adegan” (Saroengallo, 

2011:31). 

 

2.5.9  Struktur Film 

Secara fisik, film dapat dipecah menjadi unsur-unsur, yakni shot, scene, 

sequence. Pemahaman tentang shot, scene, dan sequence ini akan berguna untuk 

membagi urutan-urutan (segmentasi) plot sebuah film secara sistematis. 

Segmentasi plot akan banyak membantu kita melihat perkembangan plot sebuah 

film secara menyeluruh dari awal hingga akhir (Pratista, 2008:9-10). 
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“1)   Shot 

Shot selama produksi film memiliki arti perekaman gambar sejak 

kamera diaktifkan (on) hingga dihentikan (off) atau sering kali 

diistilahkan satu kali take (pengambilan gambar). Sementara shot 

setelah film telah jadi (pasca-produksi) memiliki arti satu rangkaian 

gambar utuh yang tidak terinterupsi oleh potongan gambar editing. 

Namun disini penulis lebih mengacu pada arti shot pasca-produksi. 

Shot merupakan unsur terkecil dari fisik film. Sekumpulan shot 

biasanya dapat dikelompokan menjadi sebuah adegan (scene). Satu 

adegan bisa berjumlah belasan hingga puluhan shot. Satu shot dapat 

berdurasi kurang dari satu detik, beberapa menit, bahkan jam. 

2) Scene 

Scene atau adegan adalah satu segmen pendek dari keseluruhan 

cerita yang memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat 

oleh ruang, waktu dan isi (cerita), tema, karakter, atau motif. Satu 

adegan umumnya terdiri dari beberapa shot. Biasanya film terdiri dari 

puluhan scene. Adegan adalah bagian yang paling mudah kita 

ketahui. Kita lebih mengingat adegan dalam film daripada sebuah 

shot. 

3) Sequence 

Sequence adalah satu segmen besar yang memperlihatkan satu 

rangkaian peristiwa yang utuh. Satu sequence umumnya terdiri dari 

beberapa adegan yang saling berhubungan. Sequence biasanya 

dikelompokan berdasarkan satu periode (waktu), lokasi, atau satu 

rangkaian aksi panjang. Setiap film terdiri dari beberapa squence.  

Dalam beberapa kasus film, sequence dapat dibagi berdasarkan usia 

karakter utama, yakni masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, 

lanjut usia. Film petualangan yang umumnya mengambil banyak 

tempat, sequence biasanya berdasarkan lokasi cerita. Dalam literatur, 

sequence diibaratkan seperti sebuah bab, atau dalam pertunjukan 

teater, satu sequence bisa disamakan dengan satu babak.” 

 

2.5 Proses Pembentukan Citra 

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan (Soemirat dan Ardianto, 2007:115). 

Untuk mengetahui nilai citra perlu menelaah persepsi dan sikap seseorang 

terhadap citra tersebut. Semua sikap bersumber pada kognitif, pada informasi dan 

pengetahuan yang kita miliki. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan 

informasi-informasi yang diterima seseorang. Proses pembentukan citra dalam 

struktur kognitif sebagai berikut : 
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Gambar 3. Model Pembentukan Citra 

 
 (sumber : Soemirat dan Ardianto, 2007:115) 

 

Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus 

(rangsangan) yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Empat 

komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap diartikan sebagai citra individu 

terhadap rangsangan. Pada saat stimulus (rangsangan) diberikan, maka 

masyarakat akan lanjut ke tahap selanjutnya yakni melakukan persepsi dimana 

persepsi ini memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya 

mengenai objek. Selanjutnya akan dilakukan kognisi, dimana ia mengerti akan 

rangsangan yang diberikan. Setelah itu muncul dorongan untuk melakukan suatu 

kegiatan tertentu atau biasa disebut dengan motif atau motivasi. Terakhir 

munculah sikap, yang merupakan kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir 

dan terdapat perasaan mendalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. 

A. Stimulus/rangsangan adalah segala sesuatu yang mengenai reseptor, dan 

menyebabkan aktifnya organisme. Ini berarti segala sesuatu yang mengenai 

reseptor menyebabkan reseptor itu aktif, dan ini menyebabkan organisme itu 

aktif. Stimulus yang diberikan individu dapat diterima atau ditolak. Jika 

stimulus yang yang diberikan ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan 

berjalan. Hal ini menunjukan bahwa stimulus tersebut tidak efektif dalam 

mempengaruhi individu atau publik, karena tidak adanya respon atau 
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perhatian dari sasaran yang hendak dituju. Jika stimulus mendapat perhatian, 

maka individu akan berusaha untuk mengerti stimulus yang diberikan. Pada 

dasarnya proses pembentukan citra adalah respon dari stimulus yang 

diberikan. Akan tetapi proses tersebut akan berbeda hasilnya karena 

dipengaruhi oleh persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap yang berbeda pula 

Faktor yang Mempengaruhi agar Stimulus dapat dipersepsi 

a. Intensitas atau kekuatan stimulus. Agar stimulus dapat dipersepsi oleh 

individu, stimulus tersebut harus cukup kuat. Dengan demikian, kekuatan 

stimulus akan turut menentukan dipersepsi atau tidaknya stimulus iu. 

Sehubungan dengan kekuatan stimulus, dapat dikemukakan bahwa pada 

umumnya stimulus yang kuatlebih menguntungkan dalam 

kemungkinannya untuk direspon apabila dibandingkan dengan stimulus 

yang lemah. 

b. Ukuran stimulus. Pada umumnya ukuran stimulus yang lebih besar lebih 

menguntungkan dalam menarik perhatian apabila dibandingkan dengan 

ukuran yang kecil 

c. Perubahan stimulus. Seperti yang telah dikemukakan di atas, stimulus 

monoton kurang menguntungkan, dan karena itu perlu adanya perubahan 

dari stimulus itu untuk dapat lebih menarik perhatian. 

d. Ulangan dari stimulus. Stimulus yang diulangi pada dasarnya lebih menaik 

perhatian daripada yang tidak diulangi. 

e. Pertentangan atau kontras dari stimulus. Stimulus yang bertentangan atau 

konttras dengan sekiarnya akan lebih menarik perhatian orang. Hal ini 

disebabkan karena stimulus itu lain dari keadaan pada umumnya. 
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B. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap suatu hal atau unsur 

lingkungan, atau stimulus yang diberikan langsung melewati suatu proses 

pemaknaan (pembentukan makna pada stimulus indrawi). Publik akan 

memberikan makna atau arti terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya 

tersebut kemampuan mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses 

pembentukan citra. Persepsi akan positif bila informasi yang diberikan dapat 

memenuhi kognisi individu. Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, 

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan.  

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi : 

a. Obyek yang dipersepsi menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera 

atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, 

tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang 

langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

b. Alat indera, syarat, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor 

merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada 

syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulusyang diterima 

reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

c. Perhatian. Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi yaitu, obyek atau stimulus yang 

dipersepsi, alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf yang 

merupakan syaraf fisiologis, dan perhatian, yang merupakan syaraf 

psikologis. 
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C. Kognisi berhubungan dengan aspek pengetahuan yang berhubungan dengan 

kepercayaan, ide dan konsep. Maksudnya adalah kognisi merupakan 

kemampuan jiwa manusia yang berhubungan dengan pengenalan. Jadi 

manusia harus mengenal stimulus atau rangsang yang diberikan agar 

memperoleh respon. Proses kognitif menggabungkan antara informasi yang 

diterima melalui indera tubuh manusia (stimulus) dengan informasi yang telah 

disimpan di ingatan jangka panjang. Kedua informasi tersebut diolah di 

ingatan kerja yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan informasi. 

Kapabilitas pengolahan ini dibatasi oleh kapasitas ingatan kerja dan faktor 

waktu. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan yang telah dipilih. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognisi 

a. Faktor keturunan atau hereditas yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat. 

Dia berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi 

tertentu yang tidak dapat dipengaruhi lingkungan. Berdasarkan teorinya, 

taraf intelegensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan, sejak faktor 

lingkungan tak berarti pengaruhnya. Para ahli psikologi Loehlin, Lindzey 

dan Spuhler berpendapat bahwa taraf intelegensi 75-80% merupakan 

warisan atau faktor keturunan. Pembawaan ditentukan oleh ciri-ciri yang 

dibawa sejak lahir (batasan kesanggupan). 

b. Faktor lingkungan yang dipelopori oleh Jhon Locke. Dia berpendapat 

bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci atau tabularasa. Menurut 

pendapatnya, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh 

lingkungannya. Berdasarkan pendapat Jhon Locke tersebut perkembangan 
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taraf intelegensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan 

yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. 

c. Kematangan. Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan telah 

matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-

masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis (usia 

kalender). 

d. Pembentukan pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang 

yang mempengaruhi perkembangan intelegensi. Pembentukan dapat 

dibedakan menjadi pembentukan sengaja (sekolah/formal) dan 

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar/informal), sehingga 

manusia berbuat intelejen karena untuk mempertahankan hidup ataupun 

dalam bentuk penyesuaian diri. 

e. Minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan 

merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Apa yang menarik minat 

seseorang mendorngnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. 

Sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi 

yang masih perlu dikembangan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat 

seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang 

yang memiliki bakat tertentu, maka akan semakin mudah dan cepat 

mempelajari hal tersebut. 

f. Kebebasan yaitu kebebasan manusia berpikir divergent (menyebar) yang 

berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang etrtentu 

dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah 

sesuai kebutuhannya. 
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D. Motivasi : kecenderungan yang menetap untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, dan sedapat mungkin menjadi kondisi kepuasan maksimal bagi 

individu setiap saat. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau 

organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Motivasi mempunyai tiga 

aspek, pertama, kesiapan bergerak karena kebutuhan misalnya kebutuhan 

jasmani, keadaan lingkungan atau keadaan mental seperti bepikir dan ingatan. 

Kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan. Ketiga, goal atau 

tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. 

E. Sikap : hasil evaluasi negatif atau positif terhadap konsekuensinya penggunaan 

suatu objek. Sikap merupakan kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir, 

dan merasa dalam objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap 

mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap juga mengandung aspek 

evaluatif, yakni mengandung nilai menyenangkan atau tidak, dan sikap yang 

dapat dipertahankan atau diubah. 

F. Respon atau perilaku : akibat atau respons individu sebagai organism terhadap 

rangsangan-rangsangan yang berasal dari dalam dirinya maupun lingkungan. 

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dakam bentuk 

terselubung atau tertutup (covert). Respon atau reaksi terhadap stimulus 

ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, 

dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. 
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b. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentukmtindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap stimulus 

tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (practice). 

2.6 Semiotika Roland Barthes 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), 

berfungsinya tanda, dan produksi makna. Semiotika adalah suatu ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika memandang komunikasi sebagai 

proses pemberian makna melalui tanda yaitu bagaimana tanda mewakili objek, 

ide, situasi, dan sebagainya yang berada di luar diri individu. Semiotika digunakan 

dalam topik-topik tentang pesan, media, budaya dan masyarakat (Sobur, 2006:70). 

Semiotik atau semiologi merupakan terminologi yang merujuk pada ilmu 

yang sama. Istilah semiologi lebih banyak digunakan di Eropa sedangkan 

semiotik lazim dipakai oleh ilmuwan Amerika. Semiotika berasal dari kata 

Yunani semeion, yang berarti tanda. Semiotika adalah cabang ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu 

informasi atau pesan baik secara verbal maupun non-verbal sehingga bersifat 

komunikatif, hal tersebut memunculkan suatu proses pemaknaan oleh penerima 

tanda akan makna informasi atau pesan dari pengirim pesan. 

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir yang getol 

mempraktikan model semiologi. Mengkaji film melalui metode semiotika, berarti 

mengkaji sistem tanda di dalam film tersebut. Film menggunakan sistem tanda 

yang terdiri atas pesan, baik yang verbal maupun yang berbentuk ikon. Pada 

dasarnya pesan yang digunakan dalam film terdiri atas dua jenis, yaitu pesan 

verbal dan pesan nonverbal (dalam Sobur, 2006:72). 
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Barthes dengan demikian melihat signifikasi sebagai sebuah proses total 

dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikasi itu tidak terbatas pada 

bahasa, tetapi terdapat juga pada hal-hal yang bukan bahasa. Barthes menganggap 

kehidupan sosial sendiri merupakan suatu bentuk signifikasi. Dengan kata lain, 

kehidupan sosial apapun bentuknya, merupakan suatu sistem tanda tersendiri pula 

(Barthes, 2007:41). 

Yang membedakan film secara semiotis dari objek-objek desain lainnya, 

yaitu bahwa film selalu berisikan unsur-unsur tanda berupa objek (object) yang 

difilmkan : konkarya (context) berupa lingkungan, orang atau makhluk lainnya 

yang memberikan makna pada objek, serta karya (berupa tulisan) yang 

memperkuat makna (anchoring), meskipun yang terakhir ini tidak selalu hadir 

dalam sebuah film (Barthes, 2007:41). 

Gambar 4. Semiotika Signifikansi Dua Tahap Roland Barthes 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : Barthes, 2007:42) 

 

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 
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conotation 
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mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang 

terucap. Akan tetapi, di dalam semiologi Roland 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 

(Barthes, 2007:42). 

Bagi Roland Barthes mitos adalah bahasa: “le mythe est une parole”. 

Konsep parole yang di perluas oleh Roland Barthes dapat berbentuk verbal (lisan 

atau tulisan) atau non-verbal : ‟importe quelle matiere peut etre dotee 

arbitrairement de signification” (materi apa pun dapat dimaknai secara arbitrer). 

Mitos merupakan perkembangan dari konotasi, konotasi yang menetap pada suatu 

komunitas berakhir menjadi mitos. Pemaknaan tersebut terbentuk oleh kekuatan 

mayoritas yang memberi konotasi tertentu kepada suatu hal secara tetap sehingga 

lama kelamaan menjadi mitos (makna yang membudaya) (Barthes, 2007:44). 

Penjelasan singkat mengenai perbedaan konotasi dan denotasi dapat 

diterangkan  singkat di dalam sebuah film. Denotasi adalah mekanisme teknis dari 

sebuah kamera dalam menangkap objek. Sedangkan konotasi adalah aspek 

manusiawinya, yaitu bagaimana objek itu dalam film, bagaimana komposisinya, 

mutu film, dan lain-lain. Jadi denotasi adalah “Apa yang difilmkan?” Sedangkan 
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konotasi adalah “Apa maksud dibalik tampilan film itu?”. Dan mitos adalah 

makna dibalik tampilan itu merupakan fenomena keseharian yang ada di 

masyarakat  (makna yang telah membudaya) dan sering kali luput dari perhatian 

(Barthes, 2007:45). 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir digunakan penulis untuk menjabarkan tentang pola 

berfikir peneliti guna memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Film 

merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis struktural atau 

semiotika. Van Zoest (dalam Sobur, 2006) mengatakan bahwa : 

“Film dibangun dengan tanda-tanda semata. Pada film digunakan 

tanda-tanda ikonik yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. 

Gambar yang dinamis dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang 

dinotasikannya. Film umumnya dibangun dengan banyak tanda.Yang 

paling penting dalam film adalah suara dan gambar. Film menuturkan 

cerita dengan cara khususnya sendiri yakni mediumnya, cara 

pembuatannya dengan kamera dan pertunjukannya dengan proyektor 

dan layar”. 

 

Film sendiri merupakan kajian yang amat relevan bagi analisis semiotika. 

Seperti yang dikatakan Van Zoerst tadi, film dibangun dengan tanda-tanda 

semata. Tanda tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama 

dengan baik mencapai efek yang diharapkan. Film bersifat dinamis, gambar dalam 

film selalu silih berganti, hal tersebut menunjukan pergerakan yang ikonis bagi 

realitas yang direpresentasikan. Semiotika digunakan untuk menganalisa media 

dan untuk mengetahui bahwa film itu merupakan fenomena komunikasi yang 

sarat akan tanda (dalam Sobur, 2006). 

Karena itu menurut Van Zoest, bersamaan dengan tanda-tanda arsitektur, 

terutama indeksikal, terutama pada film digunakan tanda-tanda ikonis, yakni 

tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Memang, ciri-ciri gambar film adalah 
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persamaan dengan realitas yang ditunjuknya. Gambar yang dinamis dalam film 

merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikannya. Pada akhirnya seluruh 

elemen dari makna (yang terdiri dari tanda-tanda, simbol, indeks, ikon) senantiasa 

akan dikonstruksikan ke dalam konvensi yang khusus. Pembentukan konvensi 

sebuah barang tentu merupakan kerja ideologis. Karena, konvensi tidak pernah 

dirumuskan di dalam ruang hampa. Proses konstruksi inilah yang akan dijadikan 

basis deskripsi terhadap objek kajian (dalam Sobur, 2006). 

Dalam teks film ideologi sudah tentu bekerja bukan hanya pada aspek isi, 

tetapi juga pada bentuk. Mengingat bahwa kajian ini bersifat semiotik, maka 

bahasa dan gambar sangat diperhitungkan. Karena ideologi beroperasi tidak 

melalui ekspresi-ekspresi langsung, maka ia tidak pernah sebagaimana pernyataan 

langsung. Dengan kata lain, ideologi bersembunyi di dalam struktur naratif, kode-

kode, konvensi serta gambar yang dibangun melalui bahasa filmis. Karena itu, 

penting dilakukan kajian hanya pada ungkapan-ungkapan sinematik yang dipilih 

dan diolah. Sistem penandaan dalam seluruh teks film akan dianalisis 

pertautannya dalam konteks ideologi ini. Produksi film selalu melibatkan tanda-

tanda verbal dan non-verbal. Secara sederhana, tanda verbal merupakan unsur-

unsur bahasa. Sementara tanda non verbal menunjukkan ungkapan-ungkapan 

komunikasi lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan bahasa dan film 

itu sendiri (dalam Sobur, 2006). 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini berangkat dari representasi citra diri 

Jokowi yang ada di dalam film Jokowi. Repersentasi film akan mendapat derajat 

yang lebih tinggi apabila semakin dekat dengan realitas seperti yang dikemukakan 

oleh Andre Bazin melalui teori klasik film pada tahun 1940. Menurutnya, 
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keistimewaan film tersebut terletak pada bobotnya, yakni tidak memiliki nilai 

drama. Semua plot berjalan sesuai dengan konsekuensi logika skrip (Bazin, 

2005:6). 

Bazin berpendapat bahwa : 

“Kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kemampuannya 

menghadirkan kembali realitas sebagaimana aslinya. Sehingga pada 

prakteknya, teknik pengambilan gambar sinematik yang mengandalkan 

direct recording process atas mise-en-scene sebuah film itu sangat 

penting. Long take dan deep focus adalah salah dua cara untuk 

menggapai derajat realisme tertinggi. Maksud dari realisme pada film  

adalah film bersifat tak terbatas dalam merekam realitas” (Bazin, 

2005:7). 

 

Bazin menjelaskan, dalam prakteknya representasi film bekerja pada 

empat ruang yang biasa dikenal dengan mise-en-scene, yakni setting, lighting, 

kostum dan acting. Bazin mendambakan seorang sineas atau film maker harus 

menggantungkan sinema pada kenyataan. Ia menekankan bahwa “cinemas attains 

its in being the art or real”. Sinema tergantung pertama-tama pada kenyataan 

visual dan spasial (realisme ruang), menganut teknik pengambilan gambar 

sinematik dan mengandalkan keaslian mise-en-scene sebuah film. Seperti 

menggunakan setting asli, kostum dan make-up yang alami, pencahayaan 

available light, serta aktor yang benar benar berasal dari latar belakang karakter 

cerita sesungguhnya. Menurut Bazin, ukuran representasi dilihat dari 

kedekatannya dengan realitas (dalam Braudy & Cohen, 2004:44). 
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Gambar 5. Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Model Citra Diri Soemirat dan Ardianto serta Semiotika Roland Barthes dengan penyesuaian penelitian 
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Persepsi : Citra diri aktor politik 
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Stimulus : Film Jokowi 
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Dengan peta kerangka berifikir di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian 

ini bermula dari film Jokowi yang menjadi stimulus dalam proses pembentukan 

citra diri Jokowi itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya stimulus berupa film 

Jokowi, maka akan tercipta proses pembentukan citra dimana penonton akan 

mempersepsikan apa yang ditampilkan di dalam film sebagai salah satu upaya 

pembentukan citra diri Jokowi, yang selanjutnya penonton akan mencari tau 

berbagai informasi (kognisi) mengenai diri Jokowi dan pada akhirnya akan 

melahirkan sikap terhadap film yang menampilkan mengenai diri Jokowi. Dari 

film yang menampilkan sosok Jokowi inilah didapat bahwa terdapat upaya untuk 

menampilkan citra diri sebagai aktor politik dari sosok Jokowi ini berupa 

kejujuran, sederhana, toleransi, menepati janji, cerdik dan pantang menyerah.  

Dengan menganalisis citra diri Jokowi yang berada dalam film, maka 

digunakan unit analisis semiotika signifikansi dua tahap model Roland Barthes 

yang akan dimaknai di tiga sisi yaitu denotasi, konotasi dan mitos. Tahap pertama 

adalah tahap primer yang keseluruhannya menginterpretasikan makna denotasi. 

Kemudian tahap dua adalah tahap sekunder, yang keseluruhannya 

menginterpretasikan makna konotasi setiap sistem tanda yang akan bertemu 

dengan budaya (myth). Dibantu melalui aspek mise-en-scene, sinemtografi dan 

dialog, maka hasil akhirnya berupa respon penonton berupa pro ataupun kontra 

terhadap citra diri Jokowi yang sudah ditampilkan di dalam film 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 
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peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, 

yakni berdasarkan penelitian yang berjudul : 

a) “Representasi Citra Polisi Lalu Lintas Dalam Film Dokumenter Police Is 

My Hero”. Lista Purnama Sari. 210111060688. Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Padjajaran.  

“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi masih memiliki tampat 

di hati masyarakat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, 

adapun citra negatif yang muncul dimasyarakat hanya merupakan 

bentuk kekesalan masyarakat terhadap oknum Polisi yang 

menggunakan jabatan dan atribut Polisi mereka untuk meresahkan 

masyarakat. Keamanan dan rasa aman inilah yang menjadi barometer 

keberhasilan tugas polisi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. Karena keamanan dan rasa aman ini suatu dukungan bagi 

terwujud dan berkembangnya produktifitas masyarakat. Keamanan dan 

rasa aman juga ditunjukan adanya kepatuhan atau ketaatan warga akan 

pearturan-peraturan yang berlaku, namun bukan karena ketakutan atau 

keterpaksaan melainkan kesadaran dan tanggung jawab bersama”. 

 

b) “Representasi Citra Perempuan Jawa Dalam Film R.A Kartini”. Edwina 

Ayu Dianingtyas. D2C005154. Jurusan Ilmu Komunikasi. FISIP. 

Universitas Diponegoro. 

“Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa film R.A.Kartini 

menunjukkan ketidakadilan jender dalam budaya Jawa yang identik 

dengan ideologi patriarki. Ideologi patriarki dalam film R.A.Kartini 

ditampilkan melalui budaya poligami, penggunaan bahasa dalam 

kebudayaan Jawa, keterbungkaman perempuan Jawa, serta 

diskriminasi dan subordinasi yang dialami oleh perempuan Jawa. 

Film ini juga menunjukkan perjuangan perempuan Jawa untuk 

melawan ketidakadilan jender yang sangat menindas kaumnya. Pada 

akhirnya perempuan Jawa dalam film R.A.Kartini dapat mendobrak 

mitos yang selama ini dilabelkan negatif pada diri perempuan Jawa. 

Dalam film diperlihatkan pula bahwa kekuasaan perempuan Jawa 

dapat hadir dari ketertindasannya”. 
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c) “Citra Perempuan Dalam Film Kehormatan Di Balik Kerudung”. 

Multazam. 09210045. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

“Hasil penelitian mengungkapkan bahwa citra perempuan dapat 

ditemukan dengan tanda-tanda melalui tokoh Syahdu dan Sofia 

menunjukkan citra perempuan dalam Islam adalah 1. Citra 

perempuan penyabar yaitu sabar dalam mengahadapi suaminya yang 

lagi diterpa musibah 2. Citra perempuan amanah yaitu amanah 

dalam menyampaikan barang titipan 3. Citra perempuan pemaaf 

yaitu suka memaafkan orang lain tanpa ada rasa dendam 4. Citra 

perempuan sopan dan lembut dalam berbicara yaitu ditunjukkan 

ketika Sofia ketika berinterksi dengan orang lain. Adapun citra 

perempuan perspektif media adalah 1. Citra pigura yaitu ditunjukkan 

Syahdu dengan berpenampilan menarik 2. Citra pinggan yaitu 

ditunjukkan Sofia dalam dunia dapur”. 

 

d) “Analisis Semiotik Film Freedom Writers”. Dahliana Syahri. 

207051000611. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah – Jakarta. 

“Hasil penelitian ini kita dapat memahami pesan atau simbol-simbol yang 

tersurat maupun tersirat melalui dialog, pengambilan gambar dan gerak 

para pemain Freedom Writers. Sehingga penyampaian pesan yang 

disampaikan Richard LaGravenese selaku penulis skenario sekaligus 

sutradara mampu tersampaikan secara cermat kepada penonton. 

Berdasarkan salah satu analisis, ada pesan tersirat mengenai layaknya 

seorang guru bukan hanya sebagai pengajar tapi hendaknya juga sebagai 

pendidik dan mampu menggunakan metode pengajaran yang tepat 

berdasarkan latar belakang muridnya. Adapun pesan moral yang 

disampaikan dalam film tersebut adalah ajaran tentang sikap optimisme 

dan pantang menyerah, toleransi antar ras, kekerasan antar geng, semangat 

belajar, dan sikap jujur dalam memperjuangkan keadilan”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan unit 

analisis semiotika. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan 

berbagai  bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, 

riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional, dan visual : 

yang menggambarkan momen rutin dan problematik, serta maknanya dalam 

kehidupan individual dan kolektif.  

Lincoln menyebutkan bahwa dalam paradigma kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, dan 

bukan banyaknya (kauntitas) data (dalam Kriyanto, 2008:7). 

Bodgan dan Taylor, mendefiniskan metode kualitatif sebagai penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara utuh (dalam Basrowi, 2008:21). 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa data kualitatif yaitu data 

yang bersifat tanpa angka-angka atau bilangan, namun biasanya berbentuk verbal 

(narasi, deskriptif atau cerita). Penelitan kualitatif tidak memiliki rumus yang 

bersifat mutlak untuk mengolah dan mengintrepretasikan data, tetapi berupa 

pedoman untuk mengorganisasikan data, pengkodean (kodefikasi), dan analisis 

data, penghayatan, dan pengkayaan teori serta interpretasi data. 
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Representasi citra diri Jokowi dalam film Jokowi yang ada pada penelitian 

ini, akan menganalisis bagaimana citra diri Jokowi di dalam Film JOKOWI 

dengan menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes, dibantu dengan 

teori film klasik Andre Bazin (Mise-en-scene),  sinematografi dan dialog.  

Barthes berpendapat bahwa setiap masyarakat tanda diproduksi dan 

dipahami serta berkembang dalam dua level signifikansi yaitu denotasi 

(denotation) dan konotasi (connotation) (Priyadi Basuki, 2007:105).  

Tahap pertama adalah tahap primer yang keseluruhannya meng-

interpretasikan makna denotasi. Kemudian tahap dua adalah tahap sekunder, yang 

keseluruhannya menginterpretasikan makna konotasi setiap sistem tanda yang 

akan bertemu dengan budaya (myth). Signifikansi dua tahap ini berhubungan 

dengan isi, tanda dan bekerja dengan mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan 

menjelaskan atau memahami beberapa aspek realitas atau gejala alam (Fiske, 

dalam Sobur, 2006:128).  

3.2 Tempat dan Jadwal Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, Provinsi Riau dan di DKI 

Jakarta, dengan jadwal penelitian dibagi dalam beberapa tahap : 

a. Tahap persiapan  : April – Juni 2014 

b. Tahap penelitian  : Juli – Agustus 2014 

c. Tahap pengolahan data : September – November 2014 

d. Tahap pelaporan  : Desember 2014 
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3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

3.3.1  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, atau peristiwa-peristiwa sebagai 

suatu penelitian (Nawawi, 2003). Subjek dalam penelitian ini adalah scene-scene 

adegan yang ada di dalam film Jokowi yang diproduksi oleh K2K Pictures dengan 

durasi 1 jam 48 menit 48 detik (108 menit 48 detik). 

3.3.2  Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah segala sesuatu permasalahan yang hendak diteliti. 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah segala sesuatu permasalahan yang 

hendak diteliti (Alwasiah, 2005:115). Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa 

sifat, kuantitas dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, 

kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati. 

Berdasarkan defenisi di atas maka objek dalam penelitian ini adalah representasi 

citra diri Jokowi yang didapat oleh peneliti dengan melakukan capturing scene 

film Jokowi yang terangkum dalam mise-en-scene, sinematografi dan dialog. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1  Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dapat dilapangan, antara lain 

tentang data-data maupun informasi yang diperlukan dan diolah sendiri oleh 

lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Sugiarto, 2004:40). Data primer dapat 

berbentuk opini subjek individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap 

karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu 

(Ruslan, 2010:138). 



 

63 
 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah film yang menjadi subjek 

penelitian, yakni film Jokowi berupa setting, properti, kostum, pergerakan 

pemain, lighting, angle, frame size, camera moving, editing, dan dialog mengenai 

representasi citra diri Jokowi.  

3.4.2  Data Sekunder 

Yaitu data yang didapat tidak langsung dari sumbernya dimana hal ini 

diambil dari arsip yang dapat memberikan data tambahan yang dapat membantu 

peneliti seperti buku, artikel pada  majalah ataupun surat kabar, dan situs internet. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat dan 

mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. 

Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari 

segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta 

dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek 

tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dengan 

mengamati setiap scene yang ada di dalam film Jokowi yang menampilkan/ 

merepresentasi citra diri Jokowi guna memperoleh data yang relatif lebih akurat. 

Pengamatan film dilakukan secara berulang-ulang. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua belah pihak yaitu, pewawancara (interviewer) yang 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186). 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pihak yang terkait 

dengan subjek penelitian guna memberikan hasil mengenai keterangan nilai-nilai 

yang telah diamati di dalam film. Melalui wawancara peneliti dapat lebih leluasa 

mengetahui dan mendapatkan berbagai informasi terkait mengenai hal-hal yang 

terkandung di dalam film yang diteliti. Peneliti akan melakukan teknik wawancara 

mendalam guna memperoleh data serta informasi yang akurat dan faktual. 

Wawancara yang akan dilakukan juga akan melalui pendekatan personal agar 

informasi yang dihasilkan bersifat objektif dan komperhensif. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali informasi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi struktur. 

Menurut Esterberg, pendekatan ini menggunakan petunjuk umum wawancara 

yang merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang 

menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang diajukan, yaitu interviewer 

membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, namun dalam pelaksaannya 

interviewer mengajukan pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan 

secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi 

pada saat wawancara berdasarkan situasinya. Jenis wawancara ini termasuk dalam 

kategori in-depth interview, yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas dengan 

tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan (dalam Satori dan Komariah, 2009:135). 
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Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Informan yang purposive adalah informan yang dipilih dengan cermat 

hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar informan 

dalam penelitian ini mewakili keseluruhan objek penelitian. Teknik ini mencakup 

orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti 

dalam mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan objek penelitian 

dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 

Oleh karena itu, kriteria bagi informan dalam penelitian ini adalah : 

a  Berusia diatas 20 tahun 

b  Tingkat pendidikan minimal SMA 

c  Aktif dalam organisasi masyarakat 

d  Sudah menonton film “JOKOWI” 

e  Pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi 

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka peneliti mendapatkan orang-

orang yang telah memenuhi kriteria untuk dijadikan informan yang pendapatnya 

mampu mewakili lembaga yang mereka ikuti. Informan dalam penelitian ini 

meliputi : 

1). Azhar Kinoy Lubis, selaku sutradara film biografi “JOKOWI”. 

2). Dedi Mizwar, sutradara, aktor, produser film dan sinetron, mewakili 

Badan Perfilman Indonesia. 

3). Emy Lumbanraja, M.Si, mewakili Tim Koordinasi Nasional Relawan 

Jokowi-JK dan PDI-P 

4). Ir. Akhmad Syarbini, Ketua Umum Komite Tetap Pranata Usaha dan 

Persaingan Usaha Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. 
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5). Ir. Romi Lesmana, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Jakarta Timur. 

6). Ir. Hari Nugroho, MM, Camat Matraman – Jakarta Timur, mewakili 

staff kepemerintahan DKI Jakarta 

7). Tubagus Arif S.Ag, Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah 

DKI Jakarta Partai Keadilan Sejahtera. 

8). Dirgantara Kusuma, Ketua Umum bidang STKP Himpunan Mahasiswa 

Islam Cabang Jakarta. 

9). Tarwin Nasution, jurnalis stasiun televisi swasta (INDOSIAR), mewakili 

bidang komunikasi dan jurnalistik. 

10). Nuim Hidayat, Kepala Redaktur Pelaksana surat kabar “SUARA 

ISLAM” dan mewakili Forum Umat Islam (FUI) 

11). Devi Risma, M.Si, P.Si, Ketua Prodi PG PAUD, FKIP, Universitas Riau. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Selain itu dokumentasi merupakan instrument pengumpulan data yang 

sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi 

dan wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penulisan dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek 

penelitian. Dokumentasi berupa rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain-lain. 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1  Teknik Analisis Miles dan Huberman 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tekhnik analisis data interaktif 

Miles dan Huberman. Dalam pengumpulan data peneliti mulai mencari arti benda-

benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat dan proposisi. Melalui teknik observasi terhadap objek dan wawancara 

terhadap subjek penelitian sehingga didapatkan keterangan-keterangan mengenai 

hal-hal yang diteliti. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara diolah kembali 

oleh peneliti yang kemudian memasuki tahap reduksi data. Reduksi data diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data yang telah dikumpulkan menjadi beberapa 

bagian dengan kebutuhan tertentu, dimana data yang diperlukan diperkuat 

sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang saja. Setelah itu dilakukanlah 

penarikan kesimpulan, tergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan 

dilapangan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan 

tuntutan sponsor mempengaruhi tahap ini. Pembuktian kembali atau verifikasi 

dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga 

validitasnya dapat tercapai. Untuk lebih lengkapnya perhatikan gambar berikut : 
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Gambar 6. Model Analisi Data Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles & Huberman (dalam Patilima, 2005:99) 

 

3.6.2  Unit Analisis Dalam Film 

Citra diri aktor politik dapat dilihat dari sifat-sifat yang dimilikinya. Hal 

ini diungkapkan oleh Christopher Selvarajah, bahwa beberapa sifat ideal yang 

harus dimiliki oleh aktor politik adalah sebagai berikut : jujur, berkata lugas dan 

jelas, tenang, inisiator, konsisten, bertanggung jawab, toleransi, adil, dapat 

dipercaya, optimis, pantang menyerah, rela berkorban, rendah hati, dan empati 

(dalam Ardana, 2009:102-103). 

Dalam penelitian yang menggunakan unit analisis semiotika, pada film 

Jokowi ini telah ditemukan beberapa bentuk representasi citra diri Jokowi dari 

segi politik yang terdapat dalam film tersebut. Adapun representasi citra diri 

Jokowi yang disampaikan dalam film tersebut adalah kejujuran, toleransi, 

sederhana, menepati janji, cerdik, dan pantang menyerah. 

Table 1. Unit Analisis Film 

Sequence ke Jumlah scene Keterangan 

Pertama 8 Masa sebelum kelahiran Jokowi hingga bayi 

Kedua 5 Masa ketika Jokowi berumur 5 tahun 

Penyajian Data Pengumpulan 

Data 

Penarikan/ 

kesimpulan 

verifikasi 

Reduksi Data 
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Ketiga 8 Masa ketika Jokowi berumur 11 tahun 

Keempat 25 Masa ketika Jokowi remaja hingga dewasa 

(sumber : data olahan peneliti, 2014) 

 

Table 2. Scene yang menunjukan citra diri Jokowi 

Citra Diri Jokowi Dalam Film Scene 

Kejujuran Sequence ke 3 scene 14 

Toleransi Sequence 2 scene 13 

Sequence 3 scene 14 

Sequence 4 scene 37 

Sederhana Sequence 3 scene 19 

Menepati Janji Sequence 3 scene 20, 

Sequence 4 scene 25, 35, 37 dan 42 

Cerdik Sequence 3 scene 16 

Pantang Menyerah Sequence 4 scene 39 dan 41 

(sumber : data olahan peneliti, 2014) 

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Jika data yang terkumpul masih kurang memadai maka peneliti melakukan 

teknik pemeriksaan keabsahan data agar peneliti tidak bias. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang relevan di dalam penelitian ini, yaitu : 

3.7.1  Perpanjangan Keikutsertaan  

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan, data dikumpulkan karena dengan perpanjangan keikutsertaan dapat 

menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang 
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berasal dari diri sendiri maupun dari informan dan membangun kepercayaan 

subjek. Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun lokasi dan 

dalam waktu yang panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang 

mungkin mengotori data. Selain itu perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan 

untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga 

kepercayaan diri peneliti itu sendiri (Moleong, 2005:328). 

Dalam hal ini, peneliti turut menjadi salah satu penonton film Jokowi, ikut 

mengamati isu-isu baik secara politik maupun non-politik yang berkembang 

mengenai Jokowi, dan ikut serta di beberapa kegiatan bersama Jokowi (bersama 

anggota Kornas Tim Relawan Jokowi). 

3.7.2  Triangulasi 

Teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan triangulasi memungkinkan 

peneliti untuk memeriksa kembali temuannya dengan jalan membandingkannya 

dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Membandingkan dengan berbagai 

sumber dapat dilakukan dengan : 

“a). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b). Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d). Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan” (Moleong, 2005:331-332). 

 

Peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh setelah turun ke lapangan 

dengan berpedoman kepada konsep Triangulasi oleh Moleong. Melalui observasi, 

peneliti dapat langsung membandingkan hasil pengamatan tersebut dengan 

keterangan-keterangan lebih lanjut yang didapatkan setelah melakukan 
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wawancara dengan informan. Peneliti juga membandingkan bagaimana 

pandangan atau prespektif dari berbagai pendapat dan pandangan orang, sehingga 

dapat diketahui adanya kesesuaian atau ketidak sesuaian harapan antara kedua 

belah pihak sehingga kebenaran informasi yang telah diperoleh sebelumnya oleh 

peneliti dapat lebih diperkuat. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1 Poster Film Jokowi 

Gambar 7. Poster Film Jokowi 

 
 

4.2 Gambaran Umum Tentang Film Jokowi 

Film Jokowi adalah film biografi doku-drama Indonesia yang rilis pada 20 

Juni 2013. Film yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis, dibintangi oleh Teuku 

Rifnu Wikana (Jokowi) dan Prisia Nasution (Iriana), serta diproduseri oleh KK 
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Dheeraj, film ini dirilis untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta 

: Joko Widodo yang ke-52 pada tanggal 21 Juni 2013, bersamaan dengan 

perayaan ulang tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-486 pada tangal 22 

Juni 2013. 

4.2.1  Sinopsis Film 

Ini adalah cerita seorang anak tukang kayu bernama Joko Widodo, yang 

tinggal dan hidup di rumah kecil pinggiran sungai. Masa kanak-kanak yang jauh 

dari istilah berkecukupan telah dilaluinya. Namun hal itu tidak menyurutkan 

semangat anak kampung pemburu telor bebek ini untuk meneruskan sekolahnya 

ke pendidikan yang lebih tinggi. Kecintaannya pada musik Rock yang tetap 

bertahan hingga saat ia menjadi pemimpin besar nantinya itu, seolah mampu 

memotivasi semangat hidupnya. 

Kisah cinta dengan Iriana, seorang gadis sederhana, teman sekolah 

adiknya menjadi pendorong semangat sang pemimpin masa depan ini untuk 

menghadapi berbagai tantangan. Sepeninggal Pak Notomiharjo, orang tua, guru 

sekaligus sahabatnya, Joko seperti tak mau tenggelam dalam kedukaan. Usahanya 

untuk membuktikan semua pelajaran dari sang ayah, makin keras ia lakukan. 

Namun pada akhirnya waktu juga yang mengantarkan anak bantaran kali ini  

menjadi sosok yang bukan hanya besar dimata orang-orang disekitarnya namun 

juga rendah hati dan selalu memanusiakan sesamanya. Dari pinggiran sungai di 

desa kecil bernama Srambatan, Joko telah mampu tampil menjadi pemimpin kota 

yang menulis lembar sejarah baru 

4.2.2   Pemain 

Joko Widodo 'Jokowi'   : T. Rifnu Wikana 

Jokowi (bayi)    : Ilham Rohman Wijaya 
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Jokowi (umur 5 tahun)  : Ilham Ridho Ilahi 

Jokowi (umur 11 tahun)   : Vincentius Aldy Pyo 

Iriana     : Prisia Nasution 

Notomiharjo (ayah Jokowi)  : Susilo Badar  

Sujatmi (ibu Jokowi)   : Ayu Diah Pasha  

Iid (adik Jokowi umur 2 tahun) :  Farisah Farisah 

Iid (Adik Jokowi umur 8 tahun) : Nurul Hidayati 

Iid (dewasa)    : Annisa Hertami Kusumastuti 

Jupri (teman Jokowi )   : Dani Dwi Kris 

Bu Harjo    : Ratna Riantiarno 

Wandi     : Ahmad Nur Rohman  

Pakde Jarwo    : Rukman Rosadi 

Mbah Wirorejo   : Landung Simatupang  

Pakde Miyono    : Pritt Timothy 

Satpol PP Sapari   : Husni 

Satpol PP 1    : Mbah Bayu 

Satpol PP 2    : Dody Eskia 

Bidan     : 1. Chandra Dewi 

       2. Lucky Damayanti 

Ayah Iriana    : Haryono 

Titi (anak bu Harjo, umur 7 tahun) : Alfi 

Titi (anak bu Harjo, umur 13 tahun) : Rhani Riyanti 

Teman Jokowi (Anto)   : Redhana Putra 

   (Toto)   : Syafik 

   (Wandi)  : Ahmad 

   (Jupri)   : Danni  

Handoko    : Kedhung Dharma 

4.2.3  Crew 

Sutradara   : Azhar Kinoi Lubis 

Co-Sutradara  : 1. Riska Talitha 

     2. Oktiarini Imaniar 
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     3. Hari Saputra Hanim 

Produser  : KK Dheeraj 

Production House : K2K Pictures 

Script Writer  : 1. Joko Nugroho 

     2. Azhar Kinoi Lubis 

     3. Thomas Aquinas 

Music   : Tri Purnomo Yovial Virgi   

Cinematography : M. Firdaus   

Film Editor   : Wawan I. Wibowo   

Casting  : Jeddy Lumelle   

Costume Design  : Erwin Wijaya   

Head Makeup Dept. : Didin Syamsudin 

Head Production Mgt.: Otong Tarmidi 

Sound Recordist : Djoko Setiadi 

Poster Design  : Michael Tju 

4.3 Gambaran Umum Tentang Sutradara Film Jokowi 

Film Jokowi ini disutradarai oleh Azhar 

Kinoi Lubis, yang biasa disapa dengan panggilan 

Kinoi. Kinoi merupakan mahasiswa lulusan dari 

Jurusan Perfilman, Institut Kesenian Jakarta. Ia telah 

mensutradari sebanyak 5 buah film pendek, salah 

satunya “PERON” yang menjurai Festival Film 

Indie. Film Jokowi merupakan film panjang pertama 

yang ia buat dengan tema doku-drama. Walaupun begitu, pengalaman yang ia 
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miliki dalam dunia perfilman tidak boleh dianggap sebelah mata. Hal tersebut 

dibuktikan ia banyak sekali menjadi asisten sutradara seperti dalam film “LAURA 

& MARSHA” pada tahun 2013 sebagai first assistant director, “SERDADU 

KUMBANG” pada tahun 2011 sebagai first assistant director, “SOEGIJA” pada 

tahun 2011 sebagai first assistant director, “GARUDA DI DADAKU” pada 

tahun 2009 sebagai second assistant director, “KING” pada tahun 2009 sebagai 

first assistant director, “RUMA MAIDA” pada tahun 2009 sebagai first assistant 

director, “THE REAL POCONG” pada tahun 2009 sebagai first assistant 

director, “LOST IN LOVE” pada tahun 2008 sebagai first assistant director, 

“Saus Kacang” pada tahun 2008 sebagai first assistant director, “LOVE IS 

CINTA” pada tahun 2007 sebagai first assistant director, “HEART” pada tahun 

2006 sebagai first assistant director, dan “RUANG” pada tahun 2006 sebagai 

second assistant director. 

4.4 Gambaran Umum Tentang Production House 

K2K Pictures didirikan oleh KK Dheeraj pada tahun 2006, dengan visi 

untuk membuat bioskop Indonesia Kontemporer. Dewasa ini, K2K Pictures telah 

memutuskan mengubah ikon mereka menjadi rumah produksi yang lebih serius 

karena di masa lalu rumah produksi ini sangat dikritik oleh masyarakat Indonesia 

sehubungan dengan karya yang dihasilkan kebanyakan bertemakan komedi-seks 

dan horor-seks. K2K Pictures memiliki 150 staf dan kru. 

Selain bekerja sama dengan nama-nama besar production house yang ada 

di industri film Indonesia, K2K Picutres telah menjalin kerja sama dengan 

production house internasional guna meningkatkan kualitas, mutu dan dinamika 

film yang mereka buat.  
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Beberapa film yang sudah dibuat oleh K2K Pictures antara lain : 

1). Genderuwo (2007) 

2). Skandal Cinta Babi Ngepet (2008) 

3). Anda Puas, Saya Loyo (2008) 

4). Mas Suka, Masukin Aja-Besar Kecil It‟s Okay (2008) 

5). Pijat Atas Tekan Bawah (2009) 

6). Darah Janda Kolong Wewe (2009) 

7). Mau Dong Ah (2009) 

8). Dendam Pocong Mupeng (2010) 

9). Hantu Binal Jembatan Semanggi (2010) 

10). Rayuan Arwah Penasaran (2010) 

11). Selimut Berdarah (2010) 

12). Dedemit Gunung Kidul (2011) 

13). Arwah Kuntilanak Duyung (2011) 

14). Kung Fu Pocong Perawan (2012) 

15). Mr. Bean Kesurupan Depe (2012) 

16). Tragedi Penerbangan 574 (2012) 

17). Jokowi (2013) 

Kontak : 

Jl Hos Cokroaminoto No 37, Menteng, Jakarta 

Telp : (021) 31923920 

Fax : (021) 31923920 

Website : k2kproduction.com 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Film merupakan salah satu hasil karya estetika yang dibuat oleh insan 

perfilman, proses yang panjang serta banyaknya biaya yang dibutuhkan, dari ide 

cerita sampai bagaimana menumpahkan ide tersebut dalam bentuk audio visual. 

Seharusnya tidak asal-asalan dalam membuat film, hasil akhirnya harus sesuai 

dengan proses yang dilewati. Sejatinya banyak pesan moral yang disampaikan  

melalui film dan itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi khalayak pencinta film, 

bukan hanya sebagai pencitraan saja. Karena sejatinya sebuah film mampu 

menginspirasi bagi penontonnya dan film mampu mengubah perilaku masyarakat 

ke arah yang lebih baik. Hal ini dikemukakan oleh Dedi Mizwar : 

“Film itu media untuk menyampaikan pikiran, ide, dan gagasan. 

Syukur-syukur kalau ide yang disampaikan berdampak positif bagi 

penontonnya. Bekerja di dunia perfilman harus ada muatan nilai 

ibadahnya, bukan hanya sebagai lahan mata pencaharian. Kalau 

bekerja diniatkan untuk ibadah, nggak repot lagi kita bicara soal 

bagaimana membuat sinetron atau film yang baik. Sebab, kalau 

pembuatan film diniatkan untuk beribadah, filmnya akan jelas ke 

arah mana. Sebaliknya, begitu membuat film hanya sekadar mencari 

duit, itu nggak akan jelas ke mana arahnya” (hasil wawancara 29 Juli 

2014). 

 

Film yang merupakan salah satu media massa, maka dampak yang 

dimilikinya pun juga dapat bersifat meluas dan mampu mempengaruhi pola pikir 

dan perilaku dari individu yang menyaksikannya. Cepat atau lambat, apa yang kita 

tonton dan apa yang kita dengar, memberikan kontribusi dari sifat dan sikap kita 

dalam kehidupan sehari-hari. Film merupakan salah satu media massa yang 

menyajikan isi kontennya melalui audio maupun visual ini juga mampu 
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PRIVATE 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1  Kesimpulan 

Penelitian yang berfokus pada audio dan visual serta dianalisis melalui 

unit analisis Semiotika Roland Barthes, maka dapat ditangkap beberapa citra diri 

Jokowi pada film ini. Citra diri adalah gambaran sebuah potret diri ataupun 

proyeksi dari sifat-sifat ideal dari individu tersebut. Dari penelitian yang sudah 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa representasi citra diri Jokowi 

sering terlihat dari segi mise-en-scene, sinematografi dan juga dialog yang terjadi 

di dalam film.  

1). Representasi citra diri Jokowi yang ditonjolkan dalam film Jokowi ini 

adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Jokowi yakni kejujuran, rasa toleransi, 

sederhana, menepati janji, cerdik dan pantang menyerah. 

2). Makna denotasi, konotasi dan mitos yang merepresentasikan citra diri 

Jokowi dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Makna denotasi dapat dilihat dari scene yang menggambarkan 

penolakan Jokowi menerima uang receh dari temannya yang 

membolos mengaji, tetap berteman dengan Titi walaupun Titi 

beragama Katolik, kehidupan Jokowi sejak kecil yang selalu 

sederhana, menebus arloji milik bapaknya dan membelikan Iriana 

sebuah tas yang sudah Jokowi janjikan, mengetahui kebiasaan tukang 

becak pembawa terigu akan melintasi gang dengan waktu yang sama 

setiap hari, dan usaha meubel kayu “RAKABU” milikinya. 
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b. Makna konotasi dapat dilihat dari properti yang digunakan (uang 

receh, uang dalam kaleng, arloji, tas), kostum yang dipakai, pergerakan 

pemain serta dialog yang diucapkan yang kesemuanya 

menggambarkan citra diri Jokowi.  

c. Mitos, berupa petuah Jawa yang sudah tertanam di diri Jokowi melalui 

nasihat yang ia terima dari bapaknya (Notomoharjo) ataupun Mbahnya 

(Mbah Wirarejo) dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehingga 

membentuk citra diri untuk menjadi seseorang yang jujur, sederhana, 

toleransi, menepati janji, mengandalkan pikiran daripada sekedar 

kekuatan fisik, dan pantang menyerah.  

3). Sudut pandang masyarakat mengenai film ini mengatakan bahwa apa yang 

ditampilkan di dalam film merupakan representasi citra diri Jokowi yang 

sesungguhnya, seperti kesederhanaan, kejujuran, sikap toleransi, dan juga 

sikap optimis. Namun adapun beberapa informan yang mengatakan bahwa 

film ini bukanlah representasi citra diri Jokowi yang sesungguhnya. Hal 

tersebut dikarenakan adanya ketidak konsistenan yang telah dilakukan 

oleh Jokowi sendiri secara realitas dalam menampilkan citra dirinya, salah 

satunya adalah Jokowi yang kurang menepati janjinya dan juga sifat 

sederhananya. 

6.2  Saran 

1). Film yang dibangun dengan tanda-tanda baik secara implisit maupun 

eksplisit akan berdampak kepada interpretasi penonton, untuk itu film 

yang berposisi sebagai media massa harus lebih hati-hati dalam 

menyampaikan pesan-pesannya. Seharusnya sebelum membuat film, wajib 
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dilakukan observasi secara mendalam terhadap materi yang menjadi bahan 

cerita. Sehingga ketika film selesai diproduksi, tidak ada lagi isu yang 

menyangkut film yang dibuat itu 

2). Demi meningkatkan kualitas industri perfilman di Indonesia, maka 

disarankan bagi insan perfilman, seharusnya lebih banyak membuat film 

yang mengangkat tema tokoh terkenal baik yang sudah wafat maupun 

yang masih hidup, karena film seperti itu dapat mengajarkan kepada 

generasi muda bahwa jalan menuju kesuksesan tidak mudah diraih, perlu 

pengorbanan yang besar. Selain itu, film yang bertemakan patriotisme 

maupun yang mengandung pesan moral harus lebih banyak diproduksi 

sehingga mampu memotivasi masyarakat karena pada dasarnya film 

memiliki peran untuk mengontrol masyarakat. 

3). Bagi para peneliti berikutnya, disarankan untuk menggunakan metode 

analisis yang berbeda seperti analisis wacana, analisis framing maupun 

analisis lainnya. 
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Lampiran 1. Biodata Singkat Jokowi 

Gambar 8. Joko Widodo 

Nama  : Joko Widodo   

Tempat lahir : Surakarta 

Tanggal lahir : 21 Juni 1961 

Agama  : Islam 

Pekerjaan : Pengusaha 

Istri   : Ny. Hj. Iriana 

Anak  : 1. Gibran Rakabuming Raka 

2. Kahiyang Ayu 

3. Kaesang Pangarep 

Pendidikan : 

a).  SDN 111 Tirtoyoso Solo 

b).  SMPN 1 Solo 

c).  SMAN 6 Solo 

d).  Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta lulusan 1985 

Karir : 

a).  Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990) 

b).  Ketua Bidang Pertambangan & Energi Kamar Dagang dan Industri 

Surakarta (1992-1996) 

c).  Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta 

(2002-2007) 

d).  Walikota Solo (2005-2010, 2010-2012) 

e).  Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) 

f).  Presiden Republik Indonesia (2014-2019) 

 

Penghargaan: 

a).  Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″ 

b).  Menjadi walikota terbaik tahun 2009 

c).  Pak Joko Widodo juga meraih penghargaan Bung Hatta Award, atas 

kepemimpinan dan kinerja beliau selama membangun dan memimpin 

kota Solo. 

d).  Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Awards. 

e).  Bung Hatta Anticorruption Awards (2010) 

f).  Walikota Teladan dari Kemeterian Dalam Negeri (2011) 

g).  World Mayor Price (2012) 

 

Jokowi, Masa Kecil hingga Dewasa 

Dikutip dari buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi mengisahkan bahwa Joko 

Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. (Kristin, 

2014:43-49) 

“Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil 

Mulyono. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 
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Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke 

bawah. Di mata guru SDnya, Sutarti Wardojo, ia telah memiliki jiwa 

kepemimpinan semenjak SD.  

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, 

mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri 

keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah 

dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian 

bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 

12 tahun. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil 

mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah 

menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman 

warga. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 

Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke 

SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia 

masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. 

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan 

Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan 

ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan 

teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul 

skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian 

Akhir di Kodya Surakarta". 

Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, 

dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, 

Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul 

istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang 

kayu dan bekerja di usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera 

CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha 

sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak 

pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena 

tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia 

bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya. 

Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya 

memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan 

kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa 

berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik 

di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan 

menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan 

kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk 

penghuninya.” 
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Lampiran 2. Biodata Informan 

1. Nama 

Jenis Kelamin 

: Azhar Kinoy Lubis 

: Laki-laki 

Jabatan : 1. Sutradara film “JOKOWI” 

  2. Alumni Institut Kesenian Jakarta, Jurusan Perfilman 

2. Nama 

Jenis Kelamin 

: Dedi Mizwar 

: Laki-laki 

Jabatan : 1. Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 

  2. Ketua Umum Badan Pertimbangan Perfilman periode  

2006-2009 

  3. Sutradara, produser, aktor, dan pendiri Production 

House Demi Gisela Citra Sinema 

3.  Nama 

Jenis Kelamin 

: Emy Lumbanraja, M.Si 

: Perempuan 

Jabatan : 1. Anggota Koordinasi Nasional Tim Relawan Jokowi-

JK 

  2. Anggota Partai Politik PDI-P 

 

4. Nama 

Jenis Kelamin 

: Ir. Akhmad Syarbini 

: Laki-laki 

Jabatan : Ketua Umum Komite Tetap Pranata Usaha dan 

Persaingan Usaha, Kamar Dagang dan Industri 

(KADIN) Cabang DKI Jakarta 
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5. Nama 

Jenis Kelamin 

: Ir. Romi Lesmana  

: Laki-laki 

Jabatan : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Cabang Jakarta Timur 

6. Nama 

Jenis Kelamin 

: Ir. Hari Nugroho, MM 

: Laki-laki 

Jabatan : Kepala Camat Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 

7. Nama  

Jenis Kelamin 

: Muhammad Arif, S.Ag 

: Laki-laki 

Jabatan : Wakil Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera 

Dewan Perwakilan Wilayah DKI Jakarta 

8. Nama 

Jenis Kelamin 

: Dirgantara Kusuma 

: Laki-laki 

Jabatan : Ketua Umum Bidang STKP Himpunan Mahasiswa 

Islam DKI Jakarta 

 

9. Nama 

Jenis Kelamin 

: Tarwin Nasution 

: Laki-laki 

Jabatan : Senior News Anchor di INDOSIAR 

10. Nama Jenis 

Jenis Kelamin 

: Nuim Hidayat 

: Laki-laki 

Jabatan : 1. Redaktur Pelaksana Surat Kabar “SUARA ISLAM” 

  2. Anggota Forum Umat Islam (FUI) 
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11 

Nama 

Jenis Kelamin 

: Devi Risma, M.Si, P.Si 

: Perempuan 

 Jabatan : Ketua Prodi PG PAUD. FKIP, Universitas Riau 

12 

Nama 

Jenis Kelamin 

: Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. 

: Laki-laki 

 Jabatan  : Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia 
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Lampiran 3. Dokumentasi 

  

1. Dokumentasi dengan Dedi Mizwar 

 

    

2. Dokumentasi dengan Emy Lumbanraja 

 

   

3. Dokumentasi dengan Ir. Akhmad Syarbini (baju batik) 
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4. Dokumentasi dengan Ir. Romi Lesmana (baju ungu) dan Ir. Akhmad Syarbini 

(baju batik) 

 

 

5. Dokumentasi dengan Ir. Hari Nugroho, MM 

 

 

6. Dokumentasi dengan Muhammad Arif, S.Ag 
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7. Dokumentasi dengan Dirgantara Kusuma 

 

 

8. Dokumentasi dengan Tarwin Nasution 

 

 

9. Dokumentasi dengan Nuim Hidayat 
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10. Dokumentasi dengan Devi Risma, M.Si, P.Si
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Lampiran 4. Pengamatan Langsung Kinerja Joko Widodo 
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Lampiran 5. Transkip Hasil Wawancara 

PRIVATE 
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Lampiran 6. Unit Analisis 

Table 3. Visual : Sequence 1 

1). Sequence pertama (masa sebelum kelahiran Jokowi hingga bayi) 

Scene Duration Capture Keterangan 

1 00:00:00 – 00:01:01 

 

 

Perjalanan Notomihardjo 

(ayahanda Jokowi) menelusuri 

desa hendak ke bidan desa 

2 00:01:02 – 00:02:55 

 

 

Keadaan pasar tradisional yang 

sedang digusur oleh satpol PP 

dan Notomihardjo yang hampir 

ditangkap karena dikira 

pedagang kaki lima yang hendak 

kabur 

3 00:02:56 – 00:04:45 

 

 

Keadaan Sujiatmi (ibunda 

Jokowi) yang melahirkan 

4 00:04:46 – 00:09:08 

 

Keadaan di rumah pasca 

melahirkan 

5 00:09:09 – 00:10:51 

 

Keluarga Notomihardjo yang 

ditagih uang sewa rumah oleh 

Pakde Jarwo 
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6 00:11:03 – 00:13:32 

 

 

Usaha Notomihardjo mencari 

uang tambahan dengan menjual 

piring pemberian Mbah Wirarejo 

namun ditengah jalan terjatuh, 

lalu Notomihardjo 

menggadaikan jam tangan 

miliknya 

7 00:13:33 – 00:14:48 

 

 

Notomihardjo yang sedang 

membayar hutang kepada Pakde 

Jarwo, namun tetap diusir dari 

rumah sewa 

8 00:14:49 – 00:16:46 

 

 

Situasi Notomihardjo dan 

Sujiatmi mencari rumah sewa 

yang baru, lalu bertemu 

seseorang yang menyewakan 

rumah sederhana kepada mereka 

 

Table 4. Visual : Sequence 2 

2). Sequence kedua (masa ketika Jokowi berumur 5 tahun) 

Scene Duration Capture Keterangan 

9 00:16:47 – 00:19:01 

 

Kegiatan keseharian Notomihardjo 

sebagai tukang kayu, dan Mbah 

Wirarejo yang sedang memberikan 
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nasehat kepada Jokowi kecil 

10 00:19:02 – 00:21:00 

 

Situasi penangkapan masyarakat 

yang dicurigai sebagai PKI 

11 00:21:02 – 00:22:50 

 

keluarga Notomihardjo mengungsi 

kembali karena pemberantasan 

PKI 

12 00:22:51 – 00:23:59 

 

Keluarga Notomihardjo mendapat 

rumah sewa baru dari Bu Hardjo 

13 00:23:47 – 00:25:05 

 

Jokowi kecil melihat pemilik 

rumah sewa yang baru beragama 

kristiani, dan Notomihardjo 

menjelaskan perbedaan agama 

kepada Jokowi kecil dengan cara 

yang halus dan dapat dimengerti 

 

Table 5. Visual : Sequence 3 

3). Sequence ketiga (masa ketika Jokowi berumur 11 tahun) 

Scene Duration Capture Keterangan 

14 00:25:00 – 00:28:24 

 

 

 

Jokowi mengaji dan dihadang oleh 

temannya yang membolos, dan 

Jokowi sedang dicoba disogok 

dengan uang namun tidak mau 
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15 00:28:25 – 00:34:36 

 

 

 

Notomihardjo memarahi Jokowi 

yang mengira luka memar pada 

Jokowi karena berkelahi dengan 

memukul badannya sendiri, lalu 

Mbah Wirarejo menghibur Jokowi 

dengan petuah Jawa 

16 00:34:37 – 00:36:16  

 

 

Situasi ketika Jokowi dan 

temannya hendak pergi ke sekolah, 

keadaan di kelas. Guru memuji 

atas prestasi yang dimiliki oleh 

Jokowi 

17 00:36:17 – 00:40:42 

 

 

Keadaan masyarakat di bantaran 

sungai Solo, dan penggusuran 

rumah yang dialami oleh 

masyarakat yang tingal di bantaran 

sungai 

18 00:40:43 – 00:41:54 

 

Keluarga Notomihardjo 

mengungsi sementara ke rumah 

saudaranya yakni Pakde Miyono 

19 00:41:55 – 00:47:48 

 

 

Jokowi yang kecewa dengan 

bapaknya karena kejadian 

penggusuran, menyalahkan 

bapaknya yang tidak bisa punya 
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rumah tetap, lalu pergi ke bantaran 

sungai, setelah itu bapaknya 

menasehatinya secara halus 

20 00:47:49 – 00:48:45 

 

Situasi usaha kayu yang dimiliki 

Pakde Miyono, dimana 

Notomihardjo menjadi karyawan, 

dan Jokowi belajar membantu 

usaha tersebut 

21 00:48:46 – 00:49:52 

 

Notomihardjo menunjukan rumah 

sendiri yang baru kepada Jokowi 

hasil jerih payah menabung 

sehingga mereka tidak akan 

pindah atau mengalami 

penggusuran 

 

Table 6. Visual : Sequence 4 

4). Sequence keempat (masa ketika Jokowi remaja hingga dewasa) 

Scene Duration Capture Keterangan 

22 00:49:53 – 00:53:29 

 

 

Jokowi yang tidak semangat 

karena masuk ke SMA 6 Solo, 

bukan SMA 1 sekolah favorit, 

namun bapaknya menasehatinya. 

Situasi di SMA 
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23 00:53:30 – 00:56:55 

 

 

Gambaran mengenai kesukaan 

Jokowi akan musik Rock 

24 00:56:56 – 01:01:36 

 

Kesalah pahaman ibunda Jokowi 

mengenai kesukaan Jokowi akan 

musik Rock 

25 01:01:37 – 01:03:55 

 

 

Jokowi menemukan kaleng 

berisikan uang tabungan bapaknya 

yang nantinya akan dipakai untuk 

menebus arloji. Dan Jokowi 

berjanji suatu saat nanti akan 

menebus arloji tersebut sambil 

belajar menyerut kayu dengan 

bapaknya 

26 01:03:56 – 01:04:43 

 

Masa Jokowi dari SMA 

27 01:04:44 – 01:06:04 

 

Kegelisahan Notomihardjo yang 

tidak sanggup membiayai Jokowi 

untuk masuk ke universitas 

28 01:06:05 – 01:46:48 

 

Jokowi yang mendapat bantuan 

dana dari Pakde Miyono dan 

Mbah Wirarejo serta meminta 
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restu untuk melanjutkan 

pendidikannya ke UGM 

29 01:46:49 – 01:10:48 

 

Sebelum keberangkatan Jokowi ke 

UGM, Notomihardjo memberikan 

wejangan kepada Jokowi 

30 01:10:49 – 01:11:51 

 

Masa-masa kuliah 

31 01:11:52 – 00:12:15 

 

Kedua orang tua Jokowi yang 

rindu akan Jokowi 

32 01:12:16 – 01:14:42 

 

 

Jokowi pulang dari menuntut ilmu 

di UGM. Dan Jokowi bertemu 

dengan Iriana untuk pertama 

kalinya 

33 01:14:43 – 01:18:54 

 

Masa-masa Jokowi jatuh cinta 

dengan Iriana 

34 01:18:55 – 01:23:02 

 

Notomihardjo memberikan nasihat 

kepada Jokowi mengenai cinta 

35 01:23:03 – 01:24:52 

 

Iriana mengantarkan Jokowi ke 

terminal bus untuk melanjutkan 

kuliahnya di UGM 

36 01:24:53 – 01:27:04 

 

Masa-masa Jokowi jatuh cinta 

dengan Iriana 
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37 01:27:05 – 01:32:23 

 

Jokowi memberikan tas sebagai 

hadiah sesuai yang dijanjikan 

sebelumnya, dan bermaksud 

menjadikan Iriana sebagai 

kekasihnya, yang akhirnya 

diterima oleh Iriana 

38 01:32:24 – 01:33:47 

 

Kehidupan Jokowi dan Iriana yang 

sudah menikah 

39 01:33:48 – 01:35:20 

 

Usaha kayu “Rakabu” milik 

Jokowi yang mengalami penipuan 

40 01:35:21 – 01:36:25 

 

Wafatnya Mbah Wirarejo 

41 01:36:26 – 01:39:08 

 

Bangkitnya Jokowi membangun 

usahanya kembali, dan 

mendapatkan julukan “Jokowi” 

dari orang Perancis (pelanggan 

dari usahanya) 

42 01:39:09 – 01:40:07 

 

Jokowi menebus arloji milik 

bapaknya 

43 01:40:08 – 01:41:13 

 

Jokowi mendapat kabar bahwa 

bapaknya wafat 

44 01:41:14 – 01:43:51 

 

Suasana pemakaman 

Notomihardjo (bapaknya Jokowi) 
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45 01:43:52 – 01:45:13 

 

Flash back kenangan antara 

Jokowi dan bapaknya 

46 01:45:14 – 01:46:35 

 

 

Peristiwa Jokowi menjadi 

Gubernur DKI Jakarta, dan 

diterima dengan baik oleh 

masyarakat 

47 01:46:36 – 01:48:48  Extra credit name 
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Lampiran 7. Lembar Perbaikan Skripsi 
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Lampiran 8. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Proposal 
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Lampiran 9. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 10. Kartu Bimbingan Proposal 
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Lampiran 11. Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 12. Surat Izin Pra-riset 
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Lampiran 13. Surat Izin Riset 
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Lampiran 14. Surat Balasan Pra-riset 
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Lampiran 15. Surat Balasan Riset 
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Lampiran 16. Sertifikat TOEFL
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Lampiran 17. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) 
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Lampiran 18. Sertifikat Magang (Job Training) 
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