
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berfokus pada representasi identitas gay dalam film “Cinta 

yang Dirahasiakan”. Tema ini menarik untuk diteliti karena peneliti melihat 

semakin banyak munculnya film-film yang mengangkat isu-isu seksualitas non-

normatif di Indonesia. Seksualitas non-normatif sendiri merupakan seksualitas 

yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia, dalam hal ini 

termasuk kaum gay dengan berbagai latar cerita yang diangkat oleh para sineas 

Indonesia. Murtagh (2011, p.392) mencatat adanya peningkatan representasi posisi 

seksualitas alternatif, terutama gay dan lesbi dalam sinema Indonesia sejak 

berakhirnya era Orde Baru. Film ini menjadikan homoseksualitas sebagai tema 

besar, bukan sekedar sub-tema seperti pada film-film yang muncul sebelumnya. 

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melihat 

representasi identitas gay dalam media film.  

Film mampu menjadi sebuah media pengantar pesan yang unik dengan 

mengangkat fenomena-fenomena yang ada maupun berkembang di masyarakat. 

Film merupakan representasi dari realitas yang ada di masyarakat. Representasi 

sendiri merupakan salah satu praktek utama yang memproduksi budaya yang 

memiliki posisi penting dalam sebuah circuit culture atau lingkaran budaya yang 

terdiri dari representasi (representation), identitas (identity), produksi (production), 
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konsumsi (consumption) dan regulasi (regulation) (Hall, 2002, p.1). Representasi 

sendiri merupakan sebuah proses reproduksi makna melalui bahasa. Hall (2002, 

p.15) menjelaskan bahwa representasi menggunakan bahasa untuk 

menggambarkan, mewakilkan, atau merepresentasikan ulang suatu objek. 

Representasi disini bekerja berdasarkan latar sosio-kultural, memproduksi ulang 

makna melalui produk-produk budaya yang ada di masyarakat. Kellner (2010, p.1) 

menjelaskan bahwa produk-produk budaya seperti radio, televisi, film dan berbagai 

produk lainnya membentuk dan memberikan bahan yang digunakan orang untuk 

membangun identitas pribadi. 

Film, sebagai salah satu produk budaya mampu merepresentasikan ulang 

suatu objek atau realita yang ada di masyarakat. McQuail (1989, p.14) menjelaskan 

bahwa unsur-unsur baru dalam film memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya 

menjangkau sekian banyak orang dalam waktu yang cepat dan kemampuannya 

memanipulasi kenyataan yang tampak dengan pesan fotografis, tanpa kehilangan 

kredibilitas. Oleh karena itu, film sebagai media audio-visual mampu 

mempresentasikan ulang realitas yang ada di masyarakat. Realitas yang ada dalam 

sebuah film dibangun melalui banyak tanda. Tanda-tanda tersebutlah yang 

kemudian bekerja sebagai sebuah sistem untuk mencapai efek yang diharapkan dari 

pembuat film. Turner (1999, p.44) menambahkan bahwa film tak sekedar hanya 

refleksi dari realitas yang ada di masyarakat, film lebih sebagai representasi dari 

realitas yang membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-

kode, konvensi dan ideologi dari kebudayaannya. 
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Beberapa kali dunia perfilman di Indonesia mengalami pasang surut yang 

diakibatkan beberapa faktor seperti kepentingan politik dan krisis ekonomi. 

Namun, pada awal era reformasi dunia perfilman Indonesia mulai kembali 

menggeliat yang ditandai dengan munculnya film Kuldesak pada tahun 1998. 

Kuldesak merupakan film pasca orde baru pertama yang mengangkat isu 

homoseksual. Kehadiran Kuldesak dalam dunia perfilman Indonesia ditandai 

sebagai kebangkitan sinema Indonesia yang disutradarai oleh empat sineas muda 

saat itu, yaitu Rizal Mantovani, Nan Achnas, Mira Lesmana, serta Riri Riza yang 

menceritakan tentang kehidupan anak muda di ibu kota Jakarta. Dalam film ini, isu 

homoseksual (pasangan gay) ditampilkan dengan cara yang lebih konstruktif 

walaupun mereka tetap dihadirkan sebagai sosok yang teraleniasi dari komunitas 

dan tetangga sekitarnya (Maimunah, 2009, p.108). 

Pada kenyataannya di Indonesia sendiri, kaum homoseksual masih 

dianggap sebagai kaum yang menyimpang, baik dari norma yang ada di masyarakat 

maupun dalam pandangan agama. Resistensi terhadap kaum homoseksual ini 

dilakukan karena masyarakat yang masih menjunjung tinggi azas 

heteronormativitas, dimana adanya keharusan akan kesesuaian antara identitas 

gender dan identitas seksual. Heteronormativitas adalah ideologi yang menyatakan 

sebuah bentuk hubungan seksual yang sah dan tidak bisa lagi dipertanyakan (Rubin 

dalam Alimi, 2005, p.54). Laki-laki harus memiliki sifat maskulin dan berhubungan 

dengan perempuan, serta perempuan harus memiliki sifat feminin dan berhubungan 

dengan laki-laki. Mereka yang memiliki identitas maupun orientasi seksual yang 

berbeda akan dikucilkan dari masyarakat.  
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Homoseksual kerap kali dianggap sebagai identitas diri yang akan terus 

melekat pada diri seseorang. Perlu dipahami bahwa identitas diri tidak sebagai 

identitas yang tetap dan pasti karena identitas tidak selalu berarti siapa diri kita 

tetapi juga apa yang kita lakukan dan dalam konteks sosial apa identitas itu 

terbentuk (Khan dalam Hidayana, 2011, p.78). Terdapat dua term yang berkembang 

dan dipakai untuk menyebut wanita yang secara seksual tertarik dengan wanita 

yaitu lesbi, sedangkan gay digunakan untuk menyebut laki-laki yang secara seksual 

tertarik pada laki-laki. Istilah-istilah ini cenderung mengacu pada identitas diri, 

seolah-olah perbuatan seksual atau orientasi seksual merupakan segala-galanya 

yang membentuk pribadi seseorang (Oetomo, 2001, p.26). Sebaliknya, identitas 

dibentuk oleh proses-proses sosial yang dipelihara, dimodifikasi atau malahan 

dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial yang ditentukan oleh struktur sosial 

(Demartoto, 2012). 

Selain itu, keberadaan homoseksual (gay dan lesbi) sering kali dikatakan 

berasal dari kebudayaan barat. Boellstorf (2003, p.226) menjelaskan bahwa 

subjektivitas homoseksual bidak berasal dari Barat karena mereka tidak dianggap 

sebagai sebuah bentuk diaspora. Homoseksual juga bukan berasal dari percampuran 

antara budaya Barat dan Timur. Boelstoerf menambahkan bahwa homoseksual 

merupakan sebuah fenomena yang khas di Indonesia yang dibentuk melalui wacana 

bangsa dan hasrat seksual, serta relasi yang jauh namun terasa akrab. Jika melihat 

dari beberapa budaya dari beberapa suku di Indonesia, terdapat sebuah fenomena 

homoseksual yang sudah ada sejak lama, seperti kaum Bissu di Sulawesi Selatan 

dan hubungan Warok dan Gemblak dalam kesenian Reog Ponorogo. Meskipun 
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keberadaan homoseksualitas yang ada di Indonesia sudah lama, namun itu semua 

tidak mempengaruhi pandangan ataupun stereotip masyarakat yang negatif tentang 

homoseksualitas itu sendiri. 

Stereotip yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh media massa. Stereotip 

bekerja dalam masyarakat untuk membuat dan melanggengkan hegemoni dari 

kelompok dominan dan meminggirkan kelompok sosial lainnya (Smelik, 1998, p. 

136). Media massa dalam hal ini film memang mempunyai peran penting dalam 

menyebarkan stereotip terhadap kaum marginal ini seperti yang diungkapkan Tom 

Boellstorff (dalam Murtagh, 2011, p.393) : 

Mass media play a pivotal but contingent role in non-normative sexualities 
and genders. It appears that print media, television, and movies have been crucial 
to the formation of gay and lesbian subject positions. This seems more 
consequetialthan either the historically rare consumption of western gay and 
lesbian media or publications produced by Southeast Asians themselves. 

 

Representasi identitas sosial dari sudut pandang stereotip merupakan 

praktik penandaan yang umum dalam media (Thwaites, Davis, & Mules, 2009, p. 

227). Kebanyakan film-film yang mengangkat isu-isu homoseksual seringkali 

menampilkan kaum gay sebagai sosok yang banci, sedangkan kaum lesbi seringkali 

ditampilkan dengan perempuan yang tomboy. Selain itu, mereka sering kali 

ditampilkan sebagai tokoh yang jahat seperti menjadi pembunuh. Melalui ideologi 

yang dimasukkan ke dalam film penonton secara sadar atau tidak, akan dibawa 

untuk mengikuti alur berfikir dan keyakinan pembuat film. Sehingga, walaupun 

film tidak dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengubah sikap, film cukup 

berpengaruh terhadap apa yang dipikiran masyarakat.  
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Film dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap nilai-nilai 

tertentu. Teks media mengabsahkan kelompok nilai tertentu sebagai sesuatu yang 

natural, serta mengabsahkan kepercayaan dan mitos tentang identitas dan norma 

kultural tertentu sebagai hal yang bisa diterapkan secara universal melalui proses 

pengulangan (Thwaites, Davis, & Mules, 2009, p. 228). Peele dalam bukunya, 

Queer Popular Culture (2007, p. 2) menambahkan bahwa televisi, film, internet, 

musik dan fashion menyediakan berbegai wacana normatif yang secara stimultan 

mengajarkan dan menguatkan pembagian antara sesuatu yang dapat diterima dan 

tidak dapat diterima. 

Kemunculan film-film dengan tema-tema seperti ini memang tidak semerta-

merta muncul begitu saja. Boellstorf dalam Murtagh (2011, p.46) mengungkapkan 

bahwa naiknya unsur seksualitas non-normatif dalam sinema Indonesia ini bisa 

dipahami sebagai respon terhadap kemunculan posisi subjek gay dan lesbian di 

Indonesia, suatu proses yang telah mulai sejak tahun 1970-an. Salah satu film pada 

era Orde Baru yang mengangkat isu homoseksual adalah Istana Kecantikan (1988) 

Film-film dengan mengangkat isu homoseksulitas dalam perfilman Indonesia 

semakin banyak menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. 

Tak hanya film-film komersil dengan durasi panjang saja yang mengangkat 

isu homoseksualitas, film-film independent maupun film pendek juga turut 

mewarnai representasi homoseksualitas dalam sinema Indonesia. Representasi 

tokoh-tokoh queer seperti gay, lesbian, waria dan transeksual mulai muncul dengan 

beragam persoalannya. Kecenderungan baru ini merupakan sebuah terobosan 
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mengingat representasi seksualitas pada film-film Orde Baru terutama hanya 

terfokus pada peran reproduktif perempuan (Maimunah, 2009, p.106). 

Film “Cinta yang Dirahasiakan” merupakan sebuah film pendek yang 

diangkat dari sebuah puisi esai karya Denny J A, Atas Nama Cinta yang berjudul 

Cinta Terlarang Batman dan Robin. Film ini disutradarai oleh Rahadi M.A dan 

diproduseri oleh Denny J A sendiri serta Hanung Bramantyo. Esai puisi Atas Nama 

Cinta merupakan kumpulan esai puisi yang mengangkat isu-isu diskriminasi yang 

ada dan berkembang di Indonesia seperti isu homoseksual, agama,  yang 

diantaranya adalah  Saputangan Fang Yin, Minah Tetap Dipancung, Bunga Kering 

Perpisahan, Romi dan Yuli dari Cikeusik, serta “Cinta yang Dirahasiakan” yang 

mengangkat isu tentang kaum homoseksual yang ada di Indonesia. 

Film “Cinta yang Dirahasiakan” sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah 

film independen yang seringkali mengangkat tema-tema yang berlawanan dari 

tema-tema umum lainnya. Film independen sendiri mengacu pada praktek 

sinematik yang lebih mengarah pada jalur alternatif yang berlawanan dengan film-

film mainstream yang dibentuk dari beberapa faktor seperti ideologi, teknologi dan 

ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Pearson & Simpson (2001, p.331): 

“as with all forms of filmmaking, independent practice is underpinned and 
shaped by ideological, technological and economic factors” 

Wibawa (dalam Andrie, 2007) mengungkapkan bahwa istilah independen 

mengerucut pada film-video yang tidak diputar di bioskop yang sebagai wacana 

memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam ide, mekanisme produksi maupun 

distribusi. Sedangkan secara teknis, film independen asosiatif dengan film pendek, 

sarat idealisme, nonkomersial, dan biasanya berupa film-video. Karena itulah film 
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“Cinta yang Dirahasiakan” dapat dikategorikan kedalam film independen, dimana 

film ini memiliki karakteristik dalam kebebasan berekspresi yang sarat idealisme 

yang dibawa oleh pembuat film dengan durasi film yang pendek. 

Film “Cinta yang Dirahasiakan” sempat diputar dalam ajang Jogja-

NETPAC Asian Film Festival (JAFF) yang ke-8 yang dilaksanakan pada tahun 

2013 dalam Special Program JAFF yang mengangkat tema Film for Social 

Movement. Program ini bekerjasama dengan Yayasan Denny JA, lembaga yang 

menginisiasi lahirnya gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi, salah satunya dalam 

bentuk medium film (www.gatra.com, 2013). Sebelumnya film ini juga 

mendapatkan kontroversi dari FPI karena mengangkat kisah homoseksual dengan 

latar belakang di pesantren, yang kemudian mengalami perubahan latar menjadi 

sekolah (www.beritasatu.com, 2013). Sebagai sebuah film pendek, film ini 

digunakan untuk mengkampanyekan gerakan anti diskriminasi melalui pemutaran 

film dan diskusi. Salah satunya yang dikutip dari laman Antaranews.com (2012) 

melalui pemutaran film dan diskusi tentang diskriminasi LGBT di Indonesia 

menandai penutupan acara "Pekan Indonesia Tanpa Diskriminasi" yang diadakan 

Yayasan Denny JA bekerjasama dengan kelompok kerja masyarakat sipil di Jakarta 

yang menampilkan pembicara yakni Prof Koeswinarno (guru besar UIN Suan 

Kalijaga Yogyakarta), dan Merlyn Sofyan (aktivis LGBT dan mantan Ratu Waria 

2011). 

Penelitian tentang film-film pendek memang masih jarang untuk dilakukan. 

Penelitian seputar film komersil memang sudah sering banyak dilakukan. Penelitian 

serupa pernah dilakukan sebelumnya oleh Armiatanti (2007) yaitu tentang 
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Representasi Identitas Homoseksual Terhadap Karakter Jack Twist Dan Ennis Del 

Mar Dalam Film Brokeback Mountain. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan 

bahwa homoseksual dalam film tersebut direpresentasikan sebagai homoseksual 

yang memiliki sifat maskulin dan berusaha menyembunyikan orientasi seksualnya 

dari masyarakat. Sedangkan melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat 

representasi identitas gay dalam konteks budaya Indonesia, khususnya dalam film 

non-komersial yang memang tidak diputar dalam bioskop-bioskop jaringan. 

Penelitian ini hendak mendeskripsikan tentang identitas gay yang 

direpresentasikan dalam film di Indonesia. Untuk dapat mendeskripsikan 

bagaimana identitas gay di representasikan dalam film ini, maka akan digunakan 

metode analisis tekstual semiotik dengan pendekatan John Fiske.  Analisis tekstual 

merupakan metode yang digunakan untuk mengupas, memaknai, sekaligus 

mendekonstruk ideologi, nilai-nilai, atau kepentingan yang ada dibalik dari suatu 

teks media (Ida, 2011, p.46).  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan menggunakan metode studi semiotik John Fiske. Sedangkan unit analisis 

dalam film ini adalah teks film yang terdiri dari unit simbol, tanda dan lambang 

baik verbal (narasi dan latar suara) maupun non-verbal (visual) yang ada pada film 

“Cinta yang Dirahasiakan”.  
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

“Bagaimana representasi identitas gay dalam film “Cinta yang Dirahasiakan”?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan identitas gay yang 

ditampilkan dalam film “Cinta yang Dirahasiakan” 

 

I.4 Manfaat penelitian 

I.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu 

komunikasi, di bidang kajian semiotika dalam sinema khusunya mengenai 

gambaran identitas gay pada film Indonesia dengan menggunakan pendekatan 

John Fiske. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan 

sebagai sarana pembelajaran terhadap gambaran gay di media massa, 

khususnya dalam film Indonesia. 
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I.5 Tinjauan Pustaka  

I.5.1 Teori Identitas  

 Identitas dipahami sebagai hal yang paling mendasar dalam tiap diri 

individu maupun sebuah kelompok, tentang bagaimana kita melihat diri kita 

dan bagaimana orang lain melihat diri kita. Identitas adalah dasar bagi setiap 

orang maupun kelompok untuk dapat diakui dalam sebuah proses interaksi 

sosial. Identitas seharusnya dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang selalu 

tidak pernah sempurna, selalu dalam proses yang selalu berhubungan dan 

melekat pada yang direpresentasikan. Hal ini sama seperti yang diungkapkan 

oleh Stuart Hall, bahwa: 

Identity is not as transparent or unproblematic as we think. Perhaps, 
instead of thinking of identity as an already accomplished historical fact, which 
the new cinematic discourses then represent, we should think, instead, of identity 
as a 'production', which is never complete, always in process, and always 
constituted within, not outside, representation. (1996, p.210). 

 

Terdapat dua pandangan yang berkembang terhadap identitas yang ada pada 

individu, yaitu antara kaum essensialis dan anti-essensialis. Kaum essensialis 

mengkonsepkan identitas sebagai sesuatu yang natural, melekat dan ada pada 

diri kita sejak kita dilahirkan. Sedangkan kaum anti-essensialis berpendapat 

bahwa identitas bukan sesuatu yang natural. Identitas seorang individu dibentuk 

oleh lingkungan dan budaya mereka. Identitas sepenuhnya merupakan 

konstruksi sosial dan tidak mungkin ‘eksis’ di luar representasi budaya dan 

akulturasi (Barker, 2005, p.170) 
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Identitas sendiri dapat dilihat dalam 3 fase yang berbeda tergantung dimana 

konteks suatu masyarakat itu berada. Douglas Kellner dalam bukunya “Budaya 

Media” (2010, p.315-318) menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, 

identitas seseorang bersifat tetap, kukuh dan stabil. Identitas merupakan fungsi 

dan peran sosial yang didefinissikan sebelumnya dan sistem mitos tradisional 

yang memberikan orientasi dan sanksi religius untuk menentukan tempat 

seseorang di dunia, sambil secara keras membatasi pemikiran dan perilakunya. 

Sedangkan dalam masyarakat modern, identitas menjadi lebih bebas bergerak, 

berlipat ganda, personal, swa-refleksif, cenderung berubah, serta dapat dibuat, 

namun bersifat sosial dan berkaitan dengan yang lain. Disini identitas berakar 

pada bagaimana kita membentuk, merasa, menginterpretasikan, dan 

menampilkan diri kepada diri kita dan orang lain. Terakhir, dalam masyarakat 

postmodern identitas menjadi semakin tidak stabil dan semakin rapuh. Identitas 

menjadi sesuatu yang terus menerus dipertanyakan. Sehingga dalam pandangan 

masyarakat postmodern, tidak ada identitas yang pasti. 

Martin dan Nakayama (dalam Yusuf, 2005, p.17-18) mempertegas 

pemahaman identitas melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosial dimana 

identitas individu merupakan ciptaan identitas sosial melalui interaksi dalam 

kelompok dan selalu bersifat ganda karena manusia hidup dalam banyak peran 

yang berbeda-beda. Pendekatan kritis menekankan pembentukan identitas 

kontekstual dan sifat dinamis dari identitas. Sedangkan pendekatan komunikasi 

menekankan bahwa identitas dibangun melalui interaksi sosial dan komunikasi 
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yang dicitrakan oleh seseorang melalui tampilan diri pribadinya sendiri saat 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Identitas adalah suatu esensi yang dapat dimaknai melalui tanda selera, 

kepercayaan, sikap dan gaya hidup (Barker, 2005, p.170). Karena itu, kita dapat 

melihat identitas ditampilkan melalui berbagai bentuk representasi, terutama 

dalam media. Media, juga menjadi salah satu yang juga dapat membentuk 

identitas kita sebagai seorang individu maupun kelompok. Media 

mengkonstruksi identitas kita sedemikian rupa. 

 Menurut Tanudjaja (2007, p.97), media dalam hal ini memiliki tiga 

peran penting dalam pembentukan identitas seseorang. Pertama, media sebagai 

pemberi identitas pribadi khalayak. Disini media berperan sebagai model 

perilaku individu baik yang sama dengan yang dimilikinya maupun yang 

bertentangan dengan dirinya. Kedua, media sebagai sarana untuk 

mengidentifikasikan diri individu dengan nilai-nilai yang ada dalam media dan 

diciptakan oleh media. Ketiga, media massa sebagai pemberi identitas, dimana 

media merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai diri 

sendiri. Media dapat dijadikan untuk melihat siapa, apa, serta bagaimana diri 

ini sesungguhnya.  

Barker (2005, p.170) menjelaskan bahwa identitas diekspresikan 

melalui berbagai bentuk representasi yang dapat dikenali oleh orang lain dan 

diri kita sendiri, sehingga identitas tersebut merupakan suatu esensi yang dapat 

dimaknai melalui tanda selera, kepercayaan, sikap dan gaya hidup seseorang. 

Identitas yang ditampilkan dalam media tentunya sudah dikonstruk sedemikian 
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rupa dengan meletakkan ideologi tertentu didalamnya, termasuk salah satunya 

konsep heteronormativitas. Heteronormativitas sendiri melihat adanya 

keharusan akan kesesuaian antara identitas gender dan identitas seksual.  

Resistensi kemudian muncul untuk melawan ideologi heteronomativitas 

ini, yang dikenal dengan istilah queer. Queer, seperti yang disebutkan oleh 

Setyorini (2011, p.121) berkonsentrasi pada mixing up traditional assumption 

regarding supposedly inevitable combintion of attributes of the self  dimana 

adanya ketidakstabilan identitas gender dan seksualitas. 

Vivienne C. Cass (1979, p.222- 235) mengemukakan model enam 

tahapan dalam  pembentukan identitas homoseksual. Tahap pertama adalah 

identity confusion, pada tahap ini seorang individu mulai sadar dan percaya 

bahwa perilakunya bisa didefinisikan sebagai homoseksual. Dalam tahap ini 

terkasangat jarang individu mengungkapkan keresahan dalam dirinya. 

Selanjutnya individu akan melalui tahap rasionalisasi yang disubut identity 

comparison. Individu yang berada dalam tahapan ini masih menyangkal 

homoseksualitasnya. Ia akan membandingkan kedua orientasi seksualnya. Pada 

tahap ketiga, identity tolerance, seorang individu mulai memiliki keyakinan 

bahwa dirinya mungkin seorang homoseksual  dan mulai mencari komunitas 

homoseksual sebagai kebutuhan sosial, seksual dan emosional. Dalam tahapan 

ini identitas diri masih pada tahap toleransi, bukan sepenuhnya menerima 

bahwa dirinya adalah seorang homoseksual. Biasanya, individu masih belum 

mengutarakan identitas barunya pada dunia heteroseksual dan tetap 

menjalankan gaya hidup ganda. Tahap keempat identity acceptence, Pandangan 
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positif tentang identitas diri mulai dibentuk, hubungan dan jaringan gay dan 

lesbian mulai berkembang. Pembukaan jati diri selektif kepada teman dan 

keluarga mulai dibuat, dan individu sering membenamkan dirinya sendiri dalam 

budaya homoseksual. Tahap selanjutnya yaitu identity pride, disini individu 

mulai mengembangkan kebanggaan sebagai seorang homoseksual. Pada tahap 

terakhir, identity synthesis, individu menjalani gaya hidup gay yang terbuka 

sehingga pengungkapan jati diri tidak lagi sebuah isu dan menyadari bahwa ada 

banyak sisi dan aspek kepribadian yang mana orientasi seksual hanya salah satu 

aspek tersebut.  

 

1.5.2 Seksualitas sebagai Konstruksi Sosial 

Kata seksualitas pertama kali muncul pada abad 19 dalam istilah teknis ilmu 

biologi dan ilmu hewan yang kemudian berkembang dan digunakan secara luas 

dalam sebuah pemaknaan yang terbuka. Kini seksualitas diartikan sebagai 

sebuah konstruksi sosial, bukan lagi sebatas pada fenomena psikologis dan 

biologis yang menganggap segala perbedaan dari norma heteroseksual yang 

didefinisikan secara sempit dengan bersifat patologis (Jackson & Scott dalam 

Munti, 2005, p.26). 

Seksualitas lebih dipahami sebagai sebuah konstruksi sejarah yang 

berhubungan dengan pleasure-power-knowledge dimana seksualitas adalah 

nama yang diberikan pada sebuah konstruksi sejarah bukan realitas tersembunyi 

yang susah untuk dipahami, tetapi merupakan sebuah jaringan luas yang tampak 

jelas dimana stimulasi atas tubuh, intensifikasi kenikmatan, pembentukan 
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terhadap diskursus, pembentukan pengetahuan tertentu, penguatan terhadap 

kontrol dan resistensi, dikaitkan antara satu dengan yang lainnya (Foucault 

dalam Setyorini, 2011, p. 122) 

Seringkali penggunaan istilah seksualitas tumpang tindih dengan 

penggunaan istilah gender dan seks. Jackson & Scott (dalam Munti 2005, p.29-

30) menjelaskan bahwa seks merujuk pada perbedaan fisik antara laki-laki dan 

perempuan atau aktivitas hubungan erotis yang intim. Sedangan istilah gender 

menunjuk semua aspek pembedaan sosial dan kultural antara laki-laki dan 

perempuan yang menekankan pembentukan sosial menyangkut feminitas-

maskulinitas serta pemahaman bahwa tubuh yang diseksualkan itu sendiri 

adalah socially constructed. Selanjutnya, seksualitas terbagi dalam tiga 

dimensi; biologis, yang mengarah pada kegiatan seks sebagai kenikmatan 

biologis, baik untuk tujuan prokreasi maupun rekreasi; sosial, yang mengarah 

pada hubungan antara individu-individu yang melakukan hubungan seksual 

baik yang disahkan maupun yang dipandang menyimpang; subjektif, yang 

mengarah tentang kesadaran tentang identitas seksual diri sendiri ataupun 

kelompok. Alimi (2004, p.34) berpendapat bahwa dalam perspektif seksualitas, 

dalam hal ini termasuk heteroseksualitas, homoseksualitas maupun kombinasi 

keduanya merupakan sebuah kostruksi sosial yang mana terbentuk secara 

perfomatif dan secara diskursif yang sangat terikat dengan sejarah, konteks dan 

kebudayaan. 

Dalam praktek inilah heteroseksualitas kemudian dikonstruksi menjadi 

sebuah ideologi heteronormativitas. Dimana menurut Rubin (dalam Alimi, 
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2004, p.39) heteroseksualitas dianggap sebagai seksualitas yang baik dan 

normal, sedangkan yang lainnya dianggap buruk dan abnormal. 

“...seksualitas yang dianggap “baik”, “normal”, dan “natural” secara ideal 
adalah yang heteroseksual, marital, monogami, reproduktif, dan non komersial. 
Ditambah lagi, ia juga harus berpasangan, relasional, dari satu generasi yang sama 
dan terjadi dalam rumah. Ia tidak melibatkan pornografi, objek fetish, alat bantu 
seks apapun, atau terdiri dari laki-laki dan perempuan. Seks apapun yang 
melanggar peraturan ini dianggap “buruk”, “abnormal”, atau tidak “natural”. Seks 
yang buruk meliputi homoseksual, diluar perkawinan, tidak prokreatif, atau 
komersial. Ia dapat berupa onani, berlangsung di rumah bordil, antargenerasi yang 
beda jauh, berlangsung di tempat “publik”, atau paling tidak disemak-semak atau 
di bak mandi. Praktik seks demikian biasanya melibatkan penggunaan pornografi, 
objek fetish, atau pembagian peran yang tidak biasa” 

Lebih lanjut Alimi menjelaskan bahwa melalui strategi diskursif inilah yang 

membuat heteroseksualitas didiinternalisasi dan dinaturalisasi yang membuat 

seolah-olah heteronormativitas adalah satu-satunya formasi seksual yang 

mengatur kehidupan manusia. 

 

I.5.3 Film sebagai Media Konstruksi Realitas  

Film menurut UU No.8 tahun 1992 tentang perfilman merupakan karya 

cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-

dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi 

lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 

elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, dan/atau lainnya. Secara sederhana, film dapat diartikan sebagai 

rangkaian gambar bergerak yang membentuk sebuah cerita. James Monaco 
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menyatakan bahwa film dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu sebagai cinema; 

dilihat dari segi estetika dan sinematografi, sebagai film; dilihat dari hubungan 

dengan hal di luar film seperti sosial dan politik, dan movies; dilihat sebagai 

barang dagangan (Sasono, 2005).  

Film sebagai bagian dari media massa, merupakan media komunikasi paling 

mutakhir dalam sejarah umat manusia. Melalui proses penyampaian pesan yang 

unik dengan karakter audio-visualnya, film dapat menyampaikan pesan secara 

efektif pada khalayak. Film sebagai produk budaya sekaligus praktek sosial 

akan membawa nilai-nilai maupun ideologi dimana film tersebut diproduksi, 

yang kemudian akan direproduksi kembali untuk dikonsumsi oleh masyarakat, 

baik dengan latar budaya yang sama maupun jauh berbeda. Film sebagai salah 

satu bentuk media membantu membentuk pandangan-pandangan masyarakat 

seperti membantu dalam menjelaskan apa yang baik dan buruk, memberikan 

bahan yang digunakan untuk membangun naluri tentang kelas, etnis, ras, 

seksualitas dan identitas. Seperti yang dijelaskan oleh Douglass Kellner dalam 

bukunya Budaya Media (2010, p.1), budaya media hadir membantu membentuk 

pandangan-pandangan politik dan sikap sosial dan memberikan bahan yang 

digunakan orang untuk membangun identitas pribadi. 

Media mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam 

menafsirkan realitas sosial (Tuchman dalam Lasido, 2010). Film selalu 

merekam realitas yang ada di masyarakat kemudian memproyeksikannya 

kembali ke atas layar. Disini film tidak sekedar merefleksikan realitas yang ada, 
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melainkan film turut membentuk dan menghadirkan kembali realitas 

berdasarkan ideologi yang dibawa. 

Dalam pandangan paradigma konstruktivisme, realitas tidak dipandang 

sebagai sesuatu yang given. Realitas itu dibentuk dari konstruksi individu-

individu dalam proses sosial. Karena itulah tidak ada realitas didalam media 

yang real atau nyata karena realitas social yang ada di masyarakat telah melalui 

proses perpanjangan atau yang disebut secondhand reality. Easthope (1998, p. 

54) menambahkan bahwa realitas tidak bisa direpresentasikan seutuhnya 

meskipun melalui proses fotografi karena terdapat intervensi. Pemahaman 

bahwa realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia ini menyiratkan bahwa 

realitas berpotensi berwajah ganda (Muslich, 2007). 

 

I.5.4 Representasi 

Representasi merupakan sebuah bagian dari studi kajian budaya yang yang 

melihat bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial. 

Representasi merupakan sebuah proses produksi makna melalui bahasa. Jadi 

representasi menghubungkan konsep dan bahasa yang memungkinkan kita 

untuk merujuk merujuk pada objek, orang atau peristiwa di dunia nyata dan 

imejiner (Hall, 2002, p.17). 

Stuart Hall (2002, p.17-19) mengungkapkan representasi bekerja dalam 

sebuah sistem representasi yang terdiri dari dua aspek yang penting dalam 

representasi. Pertama, sistem dimana seluruh objek, masyarakat dan peristiwa 
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berkaitan dengan seperangkat konsep atau mental representations yang ada di 

kepala kita. Tanpa adanya sistem tersebut, kita tidak dapat melakukan 

interpretasi makna dengan baik. Makna yang kita dan orang lain bawa tentunya 

berbeda-beda tergantung dari latar sosio-kultural seseorang karena setiap orang 

akan memahami dan menginterpretasi dengan cara mereka sendiri. Untuk dapat 

mempresentasikan ulang dan bertukar makna inilah kita membutuhkan bahasa.  

Disinilah bahasa menjadi aspek yang turut berperan dalam sistem 

representasi. Melalui bahasa kita dapat mengkorelasikan dan menerjemahkan 

konsep yang ada di kepala kita dengan kata, suara dan gambar untuk dapat 

mengkomunikasikannya pada orang lain. Sebuah pertukaran makna akan terjadi 

secara efektif jika seseorang memiliki latar kultur yang sama. 

“Just as people who belong to the same culture must share a broadly 
similiar conceptual map, so they must also share the same way of interpreting the 
signs of language, for only in this way can meanings be effectively” (Hall, 
2002,p.19) 

   
Barker (2005, p.9) menjelaskan bahwa representasi memiliki materealitas 

tertentu yang melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah, program 

televisi yang diproduksi, ditampilkan, digunakan dan dipahami dalam konteks 

sosial tertentu. Oleh karena itu kita sering melihat representasi yang 

ditampilkan melalui media, baik itu melalui televisi maupun film. 

   

I.5.5 Pendekatan Semiotika dalam Film 

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari tanda, melihat bagaimana 

tanda-tanda itu bekerja. Istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani ‘semeion’ 
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yang berarti tanda. Menurut Eco dalam Sobur (2003, p.95), tanda didefinisikan 

sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang telah terbangun 

sebelumnya, yang dapat mewakili suatu tanda yang lain. Semiotik mempelajari 

tentang bahasa dan bagaimana bahasa menjadi pengaruh dominan yang 

membentuk persepsi dan pikiran manusia tentang dunia (Ida, 2011, p.50).  

Terdapat dua tokoh yang dianggap sebagai bapak dari semiotika, yaitu 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) seorang filsuf yang berasal dari Amerika, 

serta Ferdinand de de Saussure (1857-1913) yang merupakan seorang linguis 

dari Swiss. Kedua tokoh ini memang memiliki perbedaan dalam model dasar 

yang digunakan, walaupun keduanya tetap berfokus pada tanda itu sendiri. 

Peirce dengan istilah semiotikanya lebih memperhatikan cara tanda-tanda 

terkait dengan objeknya. Sedangkan Saussure dengan istilah semiologinya, 

lebih memperhatikan cara (atau dalam hal ini, kata-kata) terkait dengan tanda-

tanda lain. Bagi Saussure, tanda merupakan objek fisik dengan sebuah makna; 

atau, untuk menggunakan istilahnya, sebuah tanda terdiri dari atas signifier dan 

signified  (Fiske, 2004, p.65) 

Menurut John Fiske (2004, p.60) dalam semiotika terdapat tiga bidang studi 

utama yang fokus perhatiannya pada teks. Pertama, signs atau tanda itu sendiri, 

yang terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda 

yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara tanda-tanda itu terkait 

dengan manusia yang menggunakannya. Kedua, codes atau system yang 

megorganisasi tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan 

guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau untuk 

I-21 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRESENTASI IDENTITAS ... LAKSMI WIDYALANDARU ARSANDY



mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya. 

Ketiga, culture atau kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja yang pada 

gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk 

keberadaan dan bentuknya sendiri. 

Semiotik dapat digunakan untuk menganalisis segala macam bentuk teks. 

Teks yang dimaksud dalam hubungan ini adlah segala bentuk serta sistem 

lambang (signs) baik yang terdapat pada media massa (seperti berbagai paket 

tayangan televisi, karikatur media cetak, film, sandiwara radio, dan berbagai 

bentuk iklan) maupun yang terdapat di luar media massa (seperti karya lukis, 

patung, candi monument, fashion show, dan menu masakan pada suatu food 

festival) (Pawito, 2007, p.155-156). 

Studi tentang semiotika film pada mulanya terbatas pada permasalahan 

sintaksis, sintagma, gramatikal, yang cenderung mengarah pada studi 

kebahasaan. Kemudian berkembang yakni perbandingan percakapan, tulisan 

dan pesan teatrikal. Film pada umumnya dibangun dengan banyak tanda, baik 

verbal maupun non verbal (gambar). Tanda-tanda tersebut kemudian menjadi 

suatu kesatuan untuk menuturkan sebuah cerita yang nantinya akan mencapai 

efek yang diharapkan. Hal ini sama seperti yang diungkapkan Sobur (2003, 

p.131) dimana film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol visual 

dan linguistik untuk mengodekan pesan yang sedang disampaikan. Danesi 

(2002, p.108) mengungkapkan bahwa pada level signifier, film merupakan 

sebuah teks yang terkait dengan gambar fotografis yang menciptakan ilusi dari 
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kenyataan. Sedangkan pada level signified, film merupakan cermin metafora 

dari hidup. 

Semiotika digunakan untuk menganalisis sebuah film karena 

memungkinkan kita untuk memisahkan ide dari representasi yang digambarkan 

dalam film untuk melihat bagaimana pandangan kita tentang dunia. Seperti 

yang diungkapkan oleh Graeme Turner (2003, p.56) “Semiotics offers us access 

to such activity because it allows us to separate ideas from their representation 

in order to see how our view of the world”.  

Untuk dapat melihat bagaimana gambaran identitas homoseksual dalam 

film ini, peneliti akan menggunakan metode analisis semiotik pada film 

menurut John Fiske dalam bukunya Television Culture (1999, p.5) yang terbagi 

dalam tiga level, yaitu: 

1. Level Realitas, yang dapat dilihat dari kostum, riasan, lingkungan, 

gesture, ekspresi, suara, perilaku, ucapan dan sebagainya yang 

dipahami sebagai kode budaya yang ditangkap secara elektronik 

melalui kode-kode teknis. 

2. Level Representasi, yang meliputi kerja kamera, pencahayaan, 

editing, musik, suara yang ditransmisikan sebagai kode-kode 

representasi yang bersifat konvensional yang mencakup narasi, 

konflik, karakter, aksi, dialog, latar, pemeran, dan sebagainya. 

3. Level Ideologi, yang diatur dalam suatu kesatuan (coherence) dan 

penerimaan social (social acceptability), seperti kelas, patriarki, dan 

gender. 
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Dalam level representasi sendiri, terdapat beberapa teknik shot kamera yang 

menurut Roy Thompson dan Christopher Bowen dalam bukunya Grammar of 

The Shot (2009, p.8-20) tebagi dalam beberapa teknik, yaitu:     

1. Extreme Long Shot (XLS/ELS): pengambilan gambar yang diambil 

dari kejauhan yang biasanya digunakan untuk pengambilan gambar 

outdoor. Gambar yang diambil biasanya berupa gambar perkotaan, 

pinggiran perkotaan, pegunungan. 

2. Very Long Shot (VLS): pengambilan gambar yang digunakan untuk 

mengambil gambar outdoor maupun indoor. Penggambaran 

lingkungan dan manusia  masih jelas tampak. 

3. Longshot (LS): seringkali disebut full body shot dengan objek yang 

lebih terlihat detail daripada lingkungan yang digambarkan. 

4. Medium Long Shot (MLS): pengambilan gambar yang menampakkan 

bagian kepala sampai lutut sehingga detail pada pakaian, gender, dan 

ekspresi lebih dapat diamati. 

5. Medium Shot (MS): pengambilan gambar yang menampakkan 

separuh badan sehingga detail seperti arah penglihatan, warna rambut 

semakin terlihat jelas. 

6. Medium Close Up (MCU): Ekspresi karakter lebih terlihat jelas 

dengan pengambilan gambar yang fokus pada wajah sampai bagian 

dada. 

7. Close Up (CU): pengambilan gambar yang terfokus pada obyek 

tertentu, misalnya wajah manusia, sehingga mengisi seluruh tampilan 
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layar. Memberikan kesan intimasi dekan fokus pada wajah secara 

keseluruhan yang menunjukkan detail dan menyampaikan emosi 

tertentu. 

8. Big Close Up (BCU): Masih terfokus pada wajah dengan ekspresi 

yang lebih mendetail yang lebih dapat memberikan emosi tertentu 

pada audiens 

9. Extreme Close Up (ECU): Purely a detail shot, yang mengambil 

gambar pada satu titik fokus saja seperti mata. 

 

Gambar I.1 Teknik Shot Kamera 

Selain itu, Giannetti (1996, p.12-16) juga mengkategorikan sudut 

pengambilan gambar menjadi lima kategori dasar, yaitu: 

1. Bird’s Eye View: sudut pengambilan gambar tepat diatas kepala objek 

dengan jangkauan yang sangat jauh, sehingga terkadang objek 

gambar tidak bisa dikenali. 
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2. High Angle: sudut pengambilam gambar diatas, tapi tidak terlalu 

ekstrim. Tipe ini biasanya menampilkan tanah/lantai sebagai 

background. High angle mengurangi signifikasi objek, sehingga 

kesan yang didapat dari sudut pengambilan seperti ini adlah objek 

terlihat tak berdaya, kekerdilan, tidak berbahaya dan lemah. 

3. Eye Level Shot: sudut pengambilan gambar yang netral, searah 

dengan pandangan mata penonton sehingga kesan yang muncul 

adalah objek tersebut ditampilkan sejajar dengan kedudukan 

penonton. 

4. Low Angle: sudut pengambilan dari arah bawah yang 

memperlihatkan kesan heroic, berkuasa, besar dan dihormati. 

5. Oblique Angle: menunjukkan ketidakseimbangan secara psikologis, 

sudut pandang ini menampilkan ketegangan, kecemasan dan transisi. 

Melalui segmen-segmen tersebut penulis dapat melakukan analisis 

yang  lebih detail sehingga akan dapat menjelaskan identitas homoseksual yang 

direpresentasikan dalam film “Cinta yang Dirahasiakan”. 

 

I.6 Metodologi Penelitian 

I.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-

dalamnya dengan menggali banyak informasi dan mengumpulkan data dari 

suatu obyek atau fenomena (Kriyantono, 2006, p.56). Pawito (200, p.53) 
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menambahkna bahwa pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami 

persoalan-persoalan sosial-ekonomi yang semakin kompleks sifatnya. Oleh 

karena itu pendekatan ini, cocok digunakan untuk menjelaskan gambaran 

identitas homoseksual, dalam hal ini gay pada film Indonesia.  

 

I.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988, p.64). Melaui penelitian ini, 

peneliri berusaha untuk menggambarkan representasi identitas homoseksual 

dalam film “Cinta yang Dirahasiakan”.  

 

I.6.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika John Fiske 

dengan menggunakan the codes of television. Semiotik merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang tanda. Film sendiri dibangun dengan banyak tanda yang 

bekerja sebagai sebuah sistem untuk mencapai efek yang diharapkan (Van 

Zoest dalam Sobur, 2004, p.128). Film sama halnya seperti televisi, merupakan 

media audio-visual memiliki kode-kode sosial yang mampu mengkonstruksi 

pesan sedemikian rupa. Oleh karena itu penelitian ini akan dianalisis dengan 
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menggunakan 3 level, yaitu level realitas, level representasi dan level ideologi 

akan dapat membantu peneliti untuk melihat representasi identitas gay dalam 

film “Cinta yang Dirahasiakan” serta makna pesan yang terkandung dalam 

film ini. 

 

I.6.4 Unit Analisis  

Unit analisis pada penilitian ini adalah teks film yang terdiri dari unit 

simbol, tanda dan lambang baik verbal (narasi dan latar suara) maupun 

nonverbal (visual) yang ada pada film “Cinta yang Dirahasiakan” yang dapat 

dilihat dari 3 level semiotik John Fiske (1999, p.5) yaitu: 

1. Level Realitas, disini peneliti dapat melihat penggambaran 

identitas homoseksual dari kostum, riasan, lingkungan, gesture, 

ekspresi, suara, perilaku, ucapan dan sebagainya yang dipahami 

sebagai kode budaya yang ditangkap secara elektronik melalui 

kode-kode teknis. 

2. Level Representasi, yang meliputi kerja kamera, pencahayaan, 

editing, musik, suara yang ditransmisikan sebagai kode-kode 

representasi yang bersifat konvensional yang mencakup narasi, 

konflik, karakter, aksi, dialog, latar, pemeran, dan sebagainya. 

3. Level Ideologi, yang diatur dalam suatu kesatuan (coherence) 

dan penerimaan social (social acceptability), seperti kelas, 

patriarki, dan gender. 
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I.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari penelitian representasi identitas 

homoseksual dalam film “Cinta yang Dirahasiakan” adalah dengan melihat 

film “Cinta yang Dirahasiakan” melalui situs berbagi video Youtube, pada 

akun Youtube milik Denny JA 

(http://http://www.youtube.com/user/djanetwork), kemudian memilih adegan-

adegan yang merepresentasikan identitas gay. 

 

I.6.6 Teknik Pengolahan Data 

Data yang diolah merupakan adegan-adegan dalam film yang dinarasikan 

sehingga menghasilkan data berupa narasi teks serta aspek visual dalam film. 

Langkah–langkah yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti akan mengolah 

data dengan melihat struktur gramatikal yang ada dalam film, serta melihat 

aspek-aspek visual dari film seperti kerja kamera, pencahayaan, dan lain 

sebagainya 

 

I.6.7 Teknik Analisis Data 

Peneliti akan menganalisis film “Cinta yang Dirahasiakan”, dengan 

menggunakan 3 level semiotik yang dikemukakan oleh John Fiske, yaitu: 

1. Level Realitas, yang dapat dilihat dari kostum, riasan, 

lingkungan, gesture, ekspresi, suara, perilaku, ucapan dan 

I-29 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRESENTASI IDENTITAS ... LAKSMI WIDYALANDARU ARSANDY

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


sebagainya yang dipahami sebagai kode budaya yang ditangkap 

secara elektronik melalui kode-kode teknis. 

2. Level Representasi, yang meliputi kerja kamera, pencahayaan, 

editing, musik, suara yang ditransmisikan sebagai kode-kode 

representasi yang bersifat konvensional yang mencakup narasi, 

konflik, karakter, aksi, dialog, latar, pemeran, dan sebagainya. 

3. Level Ideologi, yang diatur dalam suatu kesatuan (coherence) 

dan penerimaan social (social acceptability), seperti kelas, 

patriarki, dan gender. 

Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti berusaha untuk memahami dan menerangkan masing-

masing tanda yang ada didalam film. 

2. Peneliti mulai mengkategorikan masing-masing tanda yang ada 

dalam film sesuai dengan tiga level semiotik yang dibuat oleh 

John Fiske 

3. Peneliti melakukan interpretasi dan analisis berdasarkan field of 

experience dan frame of reference dari peneliti untuk menjawab 

rumusan masalah. 

4. Terakhir, peneliti akan menyimpulkan hasil analisis dan temuan 

peneliti 

I-30 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRESENTASI IDENTITAS ... LAKSMI WIDYALANDARU ARSANDY




