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ABSTRAK
Aulia Miftachul Aziz, 2019. Pesan Kepemimpinan Dalam Film Guru Bangsa
Tjokroaminoto Analisis Semiotika. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Dr. Muslih Aris Handayani M. Si.
Kata Kunci : Pesan, Kepemimpinan, Analisis Semiotika
Film merupakan media komunikasi audio visual yang banyak digunakan
sebagai sarana penyampaian informasi. Selain itu, Film merupakan media
komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakaat. Tidak
jarang banyak pesan disampaikan melalui media ini. Salah satu judul film yang
menarik bagi penulis adalah film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”. Film yang
bercerita tentang perjuangan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto dalam mendirikan
dasar-dasar negara dibawah kekuasaan penjajahan Belanda. Melalui organisasi
Sarekat Islam, Tjokroaminoto berjuang meninggikan drajat masyarakat Indonesia
masa itu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Operasionalisasi
semiotika Roland Barthes dalam Film Guru Bangsa Tjokroaminoto? Dan
Bagaimana pesan Kepemimpinan dalam Film Guru Bangsa Tjokroaminoto?
Metode penelitian yang digunakan analsis semiotika yang bersifat deskriptif
kualitatif. Analisis semiotika yang digunakan dalam menganalisis film Guru
Bangsa Tjokroaminoto adalah analisis semiotika Roland Barthes, berupa
signifikasi dua tahap (tow order of significationi) denotasi dan konotasi.
Kemudian dibagi signifer (penanda) dan signifed (pertanda) analisis tataran
pertama dan tataran kedua konotasi serta makna mitos dalam menganalisis
semiotika dalam film.
Berdasarkan analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah pada film Guru
Bangsa Tjokroaminoto ditemukan 11 adegan. Pada setiap adegan memiliki
penanda dan petanda di dalamnya terdapat simbol-simbol. Dari setiap penanda
terdapat makna denotasi, makna konotasi dan makna mitos. Dari keseluruhan
makna yang dianalisa dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan diperoleh
berdasarkan keturunan, tetapi diproses berdasarkan pengalaman. Serta
digambarkan sebagai pemimpin yang demokratis yang selalu berkoordinasi
dengan siapapun.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Di
dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berinteraksi dengan sesama di
lingkungan mereka masing-masing. Manusia dianugrahi kemampuan
untuk berfikir, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang
buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola
lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu yang perlu
dikelola dengan baik. Kehidupan sosial manusiapun juga perlu dikelola
dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas. Sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk
memimpin dirinya sendiri. Dengan berjiwa pemimpin manusia akan
mengelola diri, kelompok dan, lingkungan dengan baik. Khususnya dalam
menanggulangi masalah yang relatif pelik dan sulit. Di sinilah dituntut
kearifan seorang pemimpin dalam mengambil sikap dan keputusan
sehingga masalah bisa terselesaikan tanpa ada yang dirugikan.
Kata kunci penting dalam definisi kepemimpinan adalah
pemimpin. Pemimpin adalah tokoh atau elit anggota sistem sosial yang
dikenal oleh dan berupaya mempengaruhi para pengikutnya secara
langsung atau tidak langsung. Pemimpin adalah tokoh anggota masyarakat

yang dikenal secara langsung dan tidak langsung oleh para pengikutnya. 1
Yang di maksud mempengaruhi secara langsung adalah seperti seorang
komandan kompi, tentara dikenal oleh para anakan buahnya secara
langsung. Anak buahnya selalu bertemu dengan komandan kompinya
dalam apel pagi, siang atau sore. Sedangkan mempengaruhi secara tidak
langsung adalah seperti penganut agama tertentu tidak pernah bertemu
dengan nabinya yang telah wafat ratusan tahun yang lalu. Mereka
mengenal ajaran panutannya tersebut melalui para khulafaur rasyidin,
tabi’in, da’i dan demikian seterusnya.
Konsep tentang kepemimpinan melahirkan peranan baru yang
harusdimainkan oleh seorang pemimpin. Titik berat dari seorang
pemimpin adalah sebagai orang yang membuat rencana, berfikir dan
mengambil tanggungjawab untuk kelompok atau organisasi serta
memberikan arahan kepada orang lain. Selain itu, fungsi yang utama
seorang pemimpin adalah membantu kelompok atau organisasi untuk
belajar

memutuskan

dan

bekerja

secara

lebih

efisien.

Seiring

berkembangnya zaman, pesan kepemimpinan tidak hanya dapat dilakukan
dengan tatap muka

atau bertemu

langsung, akan tetapi

dapat

memanfaatkan media sebagai alat untuk menyampaikan pesan tersebut,
salah satunya adalah media komunikasi massa yaitu film. Keefektifan film
sebagai media untuk menyampaikan sebuah gagasan sangatlah berasalan.
Hal tersebut didasari oleh unsur yang ada di dalamnya, unsur yang
1

Wirawan, Kepemimpinan Teori, Psikologi, Perilaku, Organisasi, Aplikasi Dan
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menuntut audiens untuk berperan aktif dan kritis dengan apa yang
disampaikan dan digambarkan dalam film.
Film dalam artian sempit adalah penyajian gambar lewat layar
lebar, tetapi dalam pengertian yang lebih luas bisa juga termasuk yang
disiarkan di TV.2Film sebagai hasil kreatifitas manusia dan ekspresi
estetisnya tak bisa dipisahkan dari konteks masyarakat yang memproduksi
dan mengonsumsinya.Film merupakan hasil karya yang sangat unik dan
menarik, karena dapat menyampaikan gagasan dalam bentuk visual dan
disajikan sebagai hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Tetapi
dalam sebuah film harus memiliki daya tarik tersendiri, agar komunikan
dapat terhibur dan dapat menangkap pesan moral yang akan disampaikan
oleh sebuah film.
Berkembangnya fungsi media komunikasi massa, salah satunya
film sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi.
Film dibangun dengan tanda atau semiotika semata-mata. Semiotika itu
termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk
mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah
gambar dan suara: kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain
yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film.3Semiotika
adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika
adalah disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi
2
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dengan sarana signs „tanda-tanda‟ dan berdasarkan pada sign sistem (code)
“sistem tanda”.4 Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri,
sehingga ia bisa memberikan satu makna atau berbagai makna. Semiotika
bisa diaplikasikan pada analisis media, komunikasi periklanan, tanda
nonverbal, film, komik-kartun-karikatur, sastra dan musik.
Film Guru Bangsa Tjokroaminoto adalah film drama biografi
tokoh Pahlawan Tjokroaminoto yang rilis pada 2015. Pada awal
perjuanganya

Tjokroaminoto

memutuskan

meninggalkan

gelar

kebangsawanannya dan keluar berjuang bersama rakyat setelah melihat
kesenjangan yang jelas terasa antara pribumi dan bangsa asing dengan
mendirkan organiasi Sarekat Islam. Tjokroaminoto berjuang dengan
membangun organisasi Sarekat Islam, organisasi resmi bumiputera
pertama yang terbesar, sehingga bisa mencapai 2 juta anggota.
Tjokroaminoto

dikenal

berintelektual,

pandai

bersiasat,

mempunyai banyak keahlian, termasuk jago silat, ahli mesin, hukum,
penulis surat kabar yang kritis, orator ulung yang mampu menyihir ribuan
orang dari mimbar pidato, membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir,
dan membuat mereka bertindak untuk menghambat laju gerak Sarekat
Islam yang pesat. Perjuangan Tjokroaminoto lewat organisasi Sarekat
Islam untuk memberikan penyadaran masyarakat, dan mengangkat harkat
dan martabat secara bersamaan, juga terancam oleh perpecahan dari dalam
organisasi itu sendiri. Keberhasilan Tjokroaminoto dalam mengangkat

4
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harkat-martabat rakyat Indonesia kala itu, dengan konsep “sama rata, sama
rasa”, membuat masyarkat pada jaman dahulu mengalami perkembangan
yang signifikan. Organisasi Serikat Islam tersebar di berbagai daerah Jawa
pada masa itu. sosok Tjokroaminoto yang dikenal memiliki keahlian dalam
kepemimpinan dan mampu membangkitkan semangat rakyat dengan
pidato orasi membuat Tjokroaminoto menjadi sosok pemimpin bagi rakyat
kala itu. Keberhasilan Garin Nugroho dalam mengangkat kisah
kepemimpinan Tjokroaminoto membuat Film Guru Bangsa Tjokroaminoto
banyak penghargaan yang telah diraih seperti penghargaan film terpuji di
Festival film Bandung 2015.5
Sehingga bedasarkan latar belakang diatas peneliti ingin
mengetahui muatan pesan kepemimpinan dalam film tersebut. Maka
peneliti mengangkat judul “Pesan Kepemimpinan Dalam Film Pesan
Kepemimpinan Dalam Film Guru Bangsa Tjokroaminoto (Analisis
Semiotika Film Guru Bangsa Tjokroaminoto)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini difokuskan
pada Pesan Kepemimpinan dalam film guru bangsa Tjokroaminoto
(Analisis Semiotika Film Guru Bangsa Tjokroaminoto). Jika diajukan

5
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dalam bentuk pertanyaan sub masalah dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana semiotika Roland Barthes dalam Film Guru Bangsa
Tjokroaminoto?
2. Bagaimana

pesan

Kepemimpinan

dalam

Film

Guru

Bangsa

Tjokroaminoto?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang berkenaan dengan masalah di atas
adalahsebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Analisis semiotika Roland Barthes dalam Film Guru
Bangsa Tjokroaminoto.
2. Untuk mengetahui Pesan Kepemimpinan dalam Film Guru Bangsa
Tjokroaminoto.

D. Kegunaan Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar
penelitian ini dapat bermanfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat
praktis.
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan teori semiotika dan khususnya
untuk mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) ataupun

mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai analisis semiotika
yang terdapat dalam film, serta menambah wawasan bagi penulis.
2. Manfaat praktis
Kajian penelitian ini diharapkan penulis sebagai literatur
kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif yang berkaitan
dengan film dan sumbangan kepada masyarakat, khususnya penikmat
film, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan
masukan untuk kritis dengan apa yang ditonton, karena film merupakan
hasil dari realitas. Selain itu, hal terpenting agar masyarakat bisa
memfilterisasi semua informasi yang dikontruksi dan disampaikan
melalui berbagai macam media, khususnya media film.

E. Telaah Pustaka
Untuk melengkapi serta menambah kesempurnaan sebuah karya
ilmiah, perlu kiranya peneliti menyebutkan hasil dari beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang ditulis oleh
penulis, adalah sebagai berikut:
Pertama, skripsi berjudul “Representasi Kepemimpinan Hadji
Oemar Said Tjokroaminoto Dalam Film (Analisis Semiotika Film Guru
Bangsa Tjokroaminoto)”.6Fokus Masalah yang diangkat oleh Yofiendi
Indah Indainanto untuk mengetahui representasi Kepemimpinan Raden
Hadji
6

Oemar

Said

Tjokroaminoto

dalam

film

“Guru

Bangsa

Yofiendi Indah Indainanto, “Representasi Kepemimpinan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto
Dalam Film (Analisis Semiotika Film Guru Bangsa Tjokroaminoto)” (Medan: Skripsi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

Tjokroaminoto”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif
analisis semiotika Roland Barthes.
Perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis yaitu analisis
yang digunakan penelitian di atas membahas tentang representasi atau
penerapan kepemimpinan Hadji Oemar Said Tjokroaminto, sedangkan
penelitian penulis membahas tentang pesan kepemimpinan yang
disampaikan. Adapun persamaannya adalah objek dari penelitiannya, yaitu
dalam film Guru Bangsa Tjokroaminoto. Berdasarkan hasil analisis,
kepemimpinan Tjokroaminoto tumbuh berdasarkan teori ekologi di mana,
kepemimpinan

diperoleh

berdasarkan

keturunan,

tetapi

diproses

berdasarkan pengalaman. Dari model kepemimpinan Tjokroamioto
direpresentasikan sebagai model kepemmpinan transformasional, di mana
pemimpin yang memotivasi pengikut dengan memperelas peran dan tugas.
Serta digambarkan sebagai peimpin yang demokratis yang selalu
berkoordinasi dengan siapapun.
Kedua,

skripsi

berjudul

”Analisis

Semiotik

Nilai-Nilai

Nasionalisme Dalam Film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”.7 Masalah yang
diangkat oleh Egy Giana Setyaningsi untuk mengetahui nilai-nilai
nasionalisme yang tergambar pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
Tjokroaminoto, yang mencakup dalam sejarah, serta pendidikan dalam
film “Guru Bangsa Tjokroaminoto” dengan menggunakan konsep

7

Egy Giana Setyaningsi, “Analisis Semiotik Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Film “Guru
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2016).

semiotika Roland Barthes, yaitu menjelaskan tentang makna denotasi,
konotasi serta mitos.
Hasil yang di peroleh terkait penandaan nilai-nilai nasionalisme
pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tjokroaminoto dalam film
tersebut, yaitu seperti memperjuangkan keadilan keberanian, pengabdian,
serta ketabahan yang sudah melekat dalam dirinya semenjak ia remaja
bahkan sebelum itu atas dasar agama islam, sehingga semakin
menunjukkan terbentuknya sikap nasionalisme yang tinggi terhadap
bangsa dan negara pada tokoh Tjokroaminoto. Makna denotasinya, sosok
Tjokroaminoto yang berasal dari keturunan priyai pangreh praja namun
walaupun begitu ia tidak pernah menuruti apa yang diperintahkan oleh
Belanda. Makna konotasinya, semua itu dikarenakan jiwa nasionalisme
dalam dirinya timbul sejak ia remaja. Mitosnya, semua itu termasuk dari
sikap profesionalitas untuk mensejahterakan rakyatnya dan memegang
teguh amanatnya yang diberikan kepadanya sebagai seorang pemimpin.
Perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis yaitu, analisis
penelitian diatas untuk mengetahui nilai-nilai nasionalisme Tjokroaminoto
yang tergambar pada tindakan yang dilakukan oleh yang mencakup dalam
sejarah, serta pendidikan dalam film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”.
Sedangkan penelitian penulis cenderung untuk mengetahui pesan
kepemimpinan yang disampaikan dalam film Guru Bangsa Tjokroaminoto.
Adapun persamaannya adalah objek dari penelitiannya, yaitu film Guru
Bangsa Tjokroaminoto.

Ketiga, skripsi berjudul Nilai-Nilai Ukhwah Wathoniyah Dalam
Film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”.8 Fokus masalah yang diangkat oleh
afifatul baroroh mengetahui nilai-nilai ukhwah wayhoniyah dalam film
Guru Bangsa Tjokroaminoto . penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan menggunakan analisis isi.
Hasil

yang

diperoleh

peneliti

terkait

nilai-nilai

ukhwah

wathoniyah pada film Guru Bangsa Tjokroaminoto seperti nilai
keberanian,

pengabdian,

memperjuangkan

keadilan,

kemandirian,

ketabahan pada tokoh Tjokroaminoto dalam usaha mempererat tali
ukhwah wathoniyah. Perjuangan Tjokroaminoto berdasarkan pada empat
persamaan yaitu adanya persamaan nasib, adanya keinginan bersama
untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, dan adanya cita-cita
bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suku bangsa.
Perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis yaitu, analisis
penelitian diatas untuk mengetahui nilai-nilai ukhwah wathoniyah yang
terdapat pada film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”. Sedangkan penelitian
penulis cenderung untuk mengetahui pesan kepemimpinan
disampaikan

dalam

film

Guru

Bangsa

Tjokroaminoto.

yang

Adapun

persamaannya adalah objek dari penelitiannya, yaitu film Guru Bangsa
Tjokroaminoto.

8
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Keempat, skripsi berjudul Analisis Semiotika Film Nasional Guru
Bangsa Tjokroaminoto.9 Fokus pembahasan yang diangkat oleh eryan
sukanda putra adalah untuk mengetahui analisis semiotika film Guru
Bangsa Tjokroaminoto. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika
Charles Sanders Peirce.
Hasil yang diperoleh peneliti di atas adalah mengenai makna
pesan sosial yang ada pada film Guru Bangsa Tjokroaminoto di beberapa
adegan merupakan penghubung yang akan menuju pada penjelasan makna
dari film tersebut. Bagaimana seorang pahlawan nasional kita yang ingin
mensejahterakan bangsa kita dari bangsa asing yang terus mengambil hasil
kekayaan tanah kita.
Perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis yaitu, analisis
penelitian diatas untuk mengetahui analisis semiotika yang terdapat pada
film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”. Sedangkan penelitian penulis
cenderung untuk mengetahui pesan kepemimpinan yang disampaikan
dalam film Guru Bangsa Tjokroaminoto. Adapun persamaannya adalah
objek dari penelitiannya, yaitu film Guru Bangsa Tjokroaminoto.
Kelima, skripsi berjudul Pesan Dakwah Dalam Film Habibie &
Ainun (analisis semiotika).10 Fokus penelitian yang diangkat oleh Umi
Mubarokati adalah untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung pada

9
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film Habibie & Ainun. Penelitian tersebut menggunakan analisis semiotika
Roland Barthes.
Hasil dari penelitian di atas adalah ditemukan setidaknya terdapat
sembilan adegan . pada setiap adegan memiliki penanda dan petanda di
dalanya tardapat simbol-simbol. Dari setiap penanda tersebut terdapat
makna denotasi , makna konotasi dan mitos. Makna-makna yang sudah
diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisa dan digabungkan dengan
buku-buku ynag berkaitan dengan pesan dakwah baik dari ayat-ayat alqur‟an maupun hadits nabi. Dari makna denotasi, konotasi dan mitos yang
ada pada masing-masing penanda dan petanda didapatkan pesan dakwah.
Adapun pesan dakwah yang di hasilkan pada film Habibie & Ainun adalah
berupa pesan syarian dan pesan akhlaq.
Perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis yaitu, analisis
penelitian diatas untuk mengetahui analisis semiotika yang terdapat pada
film Habibie & Ainun. Sedangkan penelitian penulis cenderung untuk
mengetahui pesan kepemimpinan yang disampaikan dalam film Guru
Bangsa Tjokroaminoto. Adapun persamaannya adalah objek dari
penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti tentang film dan menggunakan
analisis semiotika Roland Barthes..

F. Kajian teori
1.

Kepemimpinan
Berbicara tentang kepemimpinan tentu tidak bisa dipisahkan
dengan aktor penting sebagai penggerak suatu hal dalam melakukan
pergerakan yang progresif dan dinamis demi mencapai tujuan yang
diinginkan dengan tingkat moral menjadi contoh untuk orang lain baik
untuk contoh organisasi maupun individu.
Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi
contoh

kepada

pengikutnya

dalam

upaya

mencapai

tujuan

organisasi.Sedangkan pemimpin adalah seorang yang memiliki peran
vital

di

dalam

sebuah

sistem

kelompok

atau

organisasi.

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok
yaitu: pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin adalah sebagai
objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina
atau

mengatur,

menuntun

dan

juga

menunjukkan

ataupun

mempengaruhi.11 Pemimpin mempunyai tanggungjawab baik fisik
maupun spiritual terhadap keberhasian aktivitas kerja yang dipimpin.
Konsep tentang kepemimpinan melahirkan peranan baru yang harus
dimainkan oleh seorang pemimpin. Titik berat dari seorang pemimpin
adalah sebagai orang yang membuat rencana, berfikir dan mengambil
tanggungjawab untuk kelompok atau organisasi serta memberikan
arahan kepada orang lain. Selain itu, fungsi yang utama seorang
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pemimpin adalah membantu kelompok atau organisasi untuk belajar
memutuskan dan bekerja secara lebih efisien.
Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan
dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan,
sikap dan perilaku para anggota organisasi. Hubungan pemimpin dan
anggota dapat diukur melalui penilaian anggota terhadap gaya
kepemimpinan para pemimpinna dalam mengarahkan dan membina
anggota untuk melaksanakan tugasnya. Secara spesifik, terdapat lima
unsur utama ang merupakan esensi dari kepemimpinan, yaitu; (a)
unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi; (b) unsur orang yang
dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi; (c) unsur interaksi atau
kegiatan/usaha dan proses mempengaruhi; (d) unsur tujuan yang
hendak dicapai dalam proses mempengaruhi; (e) dan unsur
perilaku/kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi.12
Banyak teori yang mengungkapkan tentang kepemimpinan,
sehingga muncul banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dipahami
dan juga diterapkan pada saat ini. Semua jenis kepemimpinan juga
memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga dalam penerapannya
perlu memperhatikan
kepemimpinan,

banyak hal.

yaitu:Koersif,

Berikut

Otoritatif,

adalah jenis-jenis

Afiliatif,

Demokratis,

Pacesetting, Coaching

12

Umi Farida, Manajemen Sumber Daya Manusia II, (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2016),

53.

Setidaknya ada 4 gaya yang diterapkan oleh para pemimpin,
diantaranya:

1. Kepemimpinan direktif. Para anggota mengetahui apa
ang diharapkan pemimpin dan pengarahan yang harus
diberikan oleh pemimpin.
2. Kepemimpinan

yang

mendukung

(suportive

leadership). Pemimpin mempunyai kesediaan untuk
menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan
mempunyai perhatian kemanusiaan ang murni terhadap
para anggotana.
3. Pemimpin partisipatif. Pemimpin berusaha meminta
dan menggunakan saran-saran dari para anggotanya.
Namun pengambilan keputusan tetap berada pada
padanya.
4. Pemimpin yang berorientasi pada prestasi. Pemimpin
menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para
anggotanya untuk berprestasi. Demikian pula pemimpin
memberikan keyakinan kepada para anggotanya bahwa
mereka mampu melaksanakan tugas perkerjaan dengan
sebaik-baiknya.13
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Ibid., 296.

2.

Film
Film dalam artian sempit adalah penyajian gambar lewat layar
lebar, tetapi dalam pengertian yang lebih luas bisa juga termasuk yang
disiarkan di TV.14 Film kemudian berubah menjadi alat presentasi dan
distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita,
panggung, musik, drama humor, dan trik teknis bagi konsumsi
populer.15 Bahasa film adalah kombinasi antara bahasa suara dan
bahasa gambar. Kehadiran film merupakan bagian dari kebudaya masa
populer yang muncul akibat dari berkembangnya masyarakat kota dan
industri. Budaya populer yang satu ini sanggat banyak penikmatnya,
tidak hanya golongan orang tertentu saja melainkan dari semua
golongan. Film sendiri adalah media komunikasi yang bersifat audio
visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang
yang berkumpul disuatu tempat tertentu serta disebut sebagai medium
komunikasi masa yang ampuh sekali, bukan hanya sebagai hiburan
tetapi juga sebagai penerangan dan pendidikan. Pesan film pada
komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film
tersebut. Akan tetapi umumnya film dapat mencakup berbagai pesan
pendidikan, hiburan, dan informasi. Pesan dalam film menggunakan
mekanisme lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa
isi pesan, suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya.

14

Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 138.
Denis Mc Quail, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 35.

15

Secara umum film dapat dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni
dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas
cara bertutunnya yakni, naratif (cerita) dan non-naratif (non cerita).
Film fiksi memiliki struktur naratif yang jelas, sementara film
dokumenter dan eksperimental tidak memiliki struktur naratif. Film
dokumenter yang memiliki konsep realisme (nyata) berbeda di kutub
yang berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki konsep
formalisme (abstrak). Sementara film fiksi berada persis di tengahtengah dua kutub tersebut.16 Pembagian ketiga jenis di atas, tidak
terlepas dari fungsi film itu sendiri sebagai media massa yang
notabene dapat menginformasikan sesuatu secara cepat dan luas.
Sebagai industri, film adalah sesuatu yang merupakan bagian dari
produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam
hubungannya dengan produk lainnya. Sebagai komunikasi, film
merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para
individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (send
and receive messages).17
3.

Analisis semiotika
Istilah semiotika secara etimologis berasal dari kata Yunani
semeion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai
sesuatu yang atas dasar konvesi sosial yang terbangun sebelumnya,
dapat mewakili sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotika

16

Himawan Pratista, Memahami Film, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), 4.
Idi Subandi Ibrahim, Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape Dan
Mediascape Di Indonesia kontemporer (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 190.
17

dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas
obyek-obyek,

peristiwa,

seluruh

kebudayaan

sebagai

tanda.18

Pengertian semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan
sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit
dasar yang disebut “tanda” dengan demikian semiotika mempelajari
hakekat tentang keberadaan tanda, baik itu dikonstruksikan oleh
simbol dan kata-kata yang digunakan dalam konteks sosial. Semiotika
dipakai sebagai pendekatan untuk menganalisa suatu baik itu berupa
teks, gambar ataupun simbol di dalam media cetak ataupun
elektronik.Dengan asumsi media itu sendiri dikomunikasikan dengan
simbol

dan

kata. Sebagai

sebuah metode

penelitian

kualitatif, semiologi dapat diaplikasikan ke dalam berbagai konteks
komunikasi oleh para peneliti, seperti misalnya kajian media. Roland
Barthes adalah salah satu ahli semiotika yang menunjukkan sebuah
doktrin semiotika baru yang memungkinkan para peneliti untuk
menganalisa sistem tanda guna membuktikan bagaimana komunikasi
nonverbal terbuka terhadap interpretasi melalui makna tambahan
atau connotative. Sebagai sebuah teori komunikasi, teori semiotika
dapat digunakan untuk menganalisa secara virtual berbagai hal yang
menjadi bagian dari bidang komunikasi yang mencakup interaksi,

18

Marcel Danesi, Pegantar Memahami Semiotika Media,( Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 6.

media, organisasi, konteks kesehatan, budaya popular atau budaya
pop, dan lain sebagainya.19
Sebagaimana pandangan saussure, barthes juga meyakini
bahwa hubungan antara penanda dan petanda tidak terbentuk secara
ilmiah. Bila saussure hanya menekankan pada penandaan dalam
tataran

denotatif,

barthes

menyempurnakannya

dengan

mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif. Barthes
juga melihat aspek lain dari penandaan , yaitu “mitos” yang menandai
suatu masyarakat.20

1. Signifier

2. Signifi

(penand

ed

a)

(petan
da)

3. Denotative

sign

(tanda

denotatif)
4. CONNOTATIVE SIGNIFIER
(PENANDA KONOTATIF)

5.
CONNOTATIV
E

SINIFIED

(PETANDA
KONOTATIF)

6.

19

CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)

Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003), 9.
20
Sobur, Semiotika Komunikasi, 68.

Pada peta Barthes, tanda denotatif terdiri atas penanda dan
petanda. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, tanda denotatif juga
merupakan tanda konotatif.21 Denotasi adalah tataran pertama yang
maknanya bersifat tertutup atau hanya ada satu makna tertentu.
Denotasi menghasilkan makna langsung dan pasti, atau bisa disebut
denotasi adalah makna yang sebenarnya yang disepakati bersama
secara sosial, yang merujuk pada realitas. Sedangkan tanda konotatif
merupakan tanda yang penandaanya mempunya keterbukaan makna,
tidak langsung, tidak pasti. Artinya konotatif mempunyai keterbukaan
makna atas penafsiran-penafsiran baru.22 Denotasi dapat dikatakan
makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi merupakan makna
subjektif, bervariasi dan identik dengan ideologi yang disebut dengan
“mitos”.

Hal

tersebut

berfungsi

untuk

mengungkapkan

dan

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam
suatu periode tertentu. di dalam mitos ini juga terdapat pola tiga
dimensi yaitu penanda, petanda dan tanda. Namun, sebagai suatu
sistem yang unik mitos terdiri dari suatu pemaknaan yang telah ada
sebelumnya atau dengan kata lain, mitos merupakan suatu sistem
pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos juga terdapat petanda yang
memiliki beberapa penanda.23

21

Ibid., 69.
Nawiroh Vera, Semiotika Dalam Riset Komuikasi (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2014), 27.
23
Ibid., 28.
22

G. Metode Penelitian
Metode Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara
yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “Logos” yang artinya
ilmu

atau

pengetahuan.24

Metode

penelitian

berdasarkan

pada

kesederhanaan, dengan tahapan: observasi, pencatatan, organisasi dan
memeperlakukan data yang diamati, generalisasi untuk formulasi dari
sebuah

teori

dan

uji

formula

baru

dengan

observasi

lebih

jauh.25Sedangkan, Research (Penelitian) merupakan sebuah proses untuk
mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dan informasi
untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan.26
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam mengungkap fenomena dalam realitas sosialyang ada,
peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Dengan alasan
bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih
menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta
pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang
diamati.
Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian
deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
24

Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2010), 1.
25
Jody Moenandir, Filosofi, Metodologi Penelitian, dan Komunikasi Ilmiah, (Malang:
Universitas Brawijaya Press, 2011), 31.
26
Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41.

diamati kemudian diarahkan pada suatu latar dan individu secara
holistic (utuh), yang di dalam penelitian ini lebih spesifik pada adeganadegan pesan kepemimpinan yang terdapat dalam Film Guru
BangsaTjokroaminoto.
Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena tujuan dalam
penelitian ini adalah ingin menemukan pesan-pesan kepemimpinan
dalam sebuah film melalui data-data transkrip berdasarkan apa yang
terdapat dalam Film Guru Bangsa Tjokroaminoto).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis semiotika,
sehingga tidak memiliki lokasi penelitian, karena penelitian dilakukan
dengan melihat, mengamati, dan menganalisis Film Guru Bangsa
Tjokroaminoto itu sendiri.
3. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer dalam yang diperlukan untuk kepentingan
penelitian ini adalah Film Guru Bangsa Tjokroaminoto dalam bentuk
softfile yang terdapat atau tersimpan pada hardisk.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan atau data pelengkap
yang sifatnya untuk melengkapi data yang sudah ada seperti buku
referensi tentang film, kepemimpinan, analisis,

penelitian serta

situs-situs lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu

dokumen dari hasil penelitian terdahulu yakni dokumen atau
penelitian terdahulu yang relevan dan ada hubungannya dengan
penelitian kali ini baik dari sisi media, metode dan objek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data, penulis
menggunakan metode, yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang dihadapi.27Dengan pengertian tersebut,
observasi yang dilakukan adalah mengamati adegan-adegan tentang
toleransi dalam Film Guru BangsaTjokroaminoto, selanjutnya
setelah adegan-adegan mengenai kepemimpinan sudah ditemukan,
dilakukanlah pencacatan tentang adegan-adegan tersebut. Dalam
penelitian ini data yang dijadikan objek observasi adalah
keseluruhan adegan dan dialog mengenai kepemimpinan yang
terdapat pada Film Guru Bangsa Tjokroaminoto.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap,
sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.28

27

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2009), 52.
28
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),
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Dokumentasi

bisa

berbentuk

dokumen

publik

atau

dokumentasi privat.29Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih
mengarah ke pengambilan data melalui pengamatandi saat Film
Guru Bangsa Tjokroaminoto diputar.
5. Teknik Pengolahan Data
Dalam

penelitian

ini,

setelah

data

terkumpul

penulis

melakukan analisis semiotika dan menganalisis pesan kepemimpinan
yang terdapat dalam Film Guru Bangsa Tjokroaminoto berdasarkan
kerangka analisis semiotika Roland Barthes.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif merupakan analisis yang berdasarkan
pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang
diteliti.Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan
variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah
yang dirumuskan dalam penelitian.Hubungan semantis sangat penting
karena dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan angkaangka seperti pada analisis kuantitatif.30 Proses analisis data dalam
penelitian ini dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai
sumber. Selanjutnya ialah mereduksi data, lalu dilakukan penafsiran
data atau pengolahan data untuk menarik kesimpulan dengan
menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.

29

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Predana Media Grup,
2006), 120.
30
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006), 239.

7. Pengecekan Keabsahan Data
Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Peneliti
menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan Auditing. Dimana
ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan unsur-unsur
relevan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian memusatkan
diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Sedangkan Auditing yaitu untuk
memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik
terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.
Penelusuran Audit tidak dapat dilaksanakan apabila tidak
dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan
hasil studi. Klasifikasi dapat dilakukan dengan mencantumkan bahan
mentah, termasuk bahan yang direkam secara elektronik, catatan
lapangan tertulis, foto, dan semacamnya serta hasil survei.

H. Sistematika Pembahasan
Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun
secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan
baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masingmasing bab terbagi kedalam beberapa sub bab, yaitu:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum,
seperti latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
dan lain-lain.
BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab

ini

menguraikan

kepemimpinan,

konsep

kepemimpinan,

pengertian

tentang

pengertian

kepemimpinan,
film,

jenis-jenis

fungsi
film,

struktur film, film Guru Bangsa Tjokroaminoto, dan
analisis semiotik model Roland Barthes.
BAB III

: PAPARAN DATA
Bab ini berisi tentang uraian objek penelitian, seperti
sinopsis film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”, produksi
film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”, pemeran film
“Guru Bangsa Tjokroaminoto”, penghargaan dan
nominasi film “Guru Bangsa Tjokroaminoto” dan
temuan data tentang pesan kepemimpinan.

BAB IV

: PEMBAHASAN
Bab ini merupakan isi pokok skripsi, bab ini berisi
tentang analisis semiotika Roland Barthes yang terdapat
dalam film “Guru Bangsa Tjokroaminoto”dan pesan
kepemimpinan yang terdapat dalam film “Guru Bangsa
Tjokroaminoto”.

BAB V

: PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini.Bab
ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam
pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Film
1. Pengertian Film
Undang-undang nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pada
bab

1

pasal

1

menyebutkan,

yang

dimaksuddengan

film

adalahkaryasenibudaya yang merupakanprenanatasosialdan media
komunikasimassa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dan
dapat dipertunjukkan.31
Definisi film berbeda-beda di setiap negara.Di Perancis ada
perbedaan film dan sinema. Films berarti berhubungan dengan film
dan dunia sekitarnya, semisal sosial politik dan kebudayaan. Di
Yunani film dikenal dengan istilah cinema, yang merupakan singkatan
cinematograph

(nama

kamera

milik

Lumiere

bersaudara).

Cinemathophie secara harfiah berarti cinema (gerak), tho atau phytos
adalah cahaya, sedangkan graphie berarti tulisan atau gambar. Jadi,
yang dimaksud cinemathograpie adalah melukis gerak dengan cahaya.
Istilah lain berasal dari bahasa Inggris, yaitu movies. Berasal dari kata
move, artinya gambar yang bergerak atau gambar hidup.32
Melihat ke belakang, tepatnya ketika pada tahun 1885,
Lumiere bersaudara mengadakan eksebisi pertama mereka di Paris
31

Nawiroh Vera, Semiotika dalam Riset Komunikasi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 91.
Ibid., 91.

32

dengan memanfaatkan gambar bergerak (motion pictures) yang di
proyeksikan, saat itu kamera adalah kenyataan yang ada dari budaya
modern.Secara cerdas, Lumiere menamakan peralatan mereka itu
cinematograph, dari kata-kata Yunan, kinematos (motion, bergerak)
dan graphien (to write atau menulis). To write in motion adalah istilah
yang merujuk pada sifat peralatan itu sendiri dan sebuah pengandaian
yang

membandingkan

penggunaan

peralatan

tersebut

untuk

menulis.Saat ini ada tiga istilah yang menonjol dalam bahasa Inggris,
yaitu film, cinema, dan movie.33
Film merupakan penemuan teknologi yang baru muncul pada
akhir abad kesembilan belas, tetapi secara fungsi dan isi film tidaklah
terlalu baru.Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk
menyebarkan hiburan, menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama,
lawak dan ataupun sajian teknis lainnya kepada masyarakat.Kehadiran
film sebagian merupakan respons terhadap “penemuan” waktu luang
di luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu
yang senggang secara hemat dan sehat bagi seluruh anggota
keluarga.34
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Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di
Indonesia Kontemporer, 190.
34
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1996), 13.

2. Jenis-Jenis Film
Secara umum film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:
dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas
cara bertuturnya, yakni naratif (cerita) dan non-naratif (non cerita).

a.

Film Dokumenter
Film dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk
film pertama karya Lumiere bersaudara yang dibuat sekitar tahun
1890-an dan berkisah tentang perjalanan (travelogues). Tiga
puluh enam tahun kemudian, kata dokumenter kembali digunakan
oleh kreator film dankritikus film asalInggris John Grierson untuk
film Moana (1926) karya Robert Flaherty. Grierson berpendapat
bahwa

film

dokumenter

merupakan

cara

kreatif

untuk

merepresentasikan sebuah realitas.35
Kunci utama dari film dokumenter adalah terkait
penyajian data.Film dokumenter berhubungan dengan orang,
tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata, bukan suatu peristiwa
atau kejadian yang di buat.Film dokumenter dapat digunakan
untuk berbagai maksud dan tujuan, seperti informasi atau berita,
biografi, pengetahuan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik
(propaganda), dan lain sebagainya.
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Heru Effendy, Mari Membuat Film (Jakarta: Erlangga, 2009), 3.

Dalam penyajian faktanya, film dokumenter dapat
menggunakan beberapa metode.Pertama, film dokumenter dapat
merekam secara langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi.
Produksi film dokumenter jenis ini dapat dibuat dalam waktu
yang singkat, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, tergantung
peristiwa yang akan diangkat dalam film. Kedua, film
dokumenter dapat merekonstruksi ulang sebuah peristiwa yang
pernah terjadi.Produksi film dokumenter jenis ini biasanya
menggunakan pengadeganan serta persiapan teknis layaknya film
fiksi namun tetap saja kreator film tidak dapat mengontrol akting
serta pergerakan para pemainnya. Film ini juga berisi wawancara
yang menjelaskan secara rinci sebuah peristiwa serta apa yang
mereka pikirkan dan rasakan pada saat itu.
Sering sekali film dokumenter berkisar pada hal-hal yang
merupakan perpaduan antara manusia dengan alam. Apabila
perpaduan antara keduanya dapat di dramatisir, maka film
documenter akan mempunyai daya tarik. Raymond Spottiswoode
dalambukunya“A Grammar of The Film” menyatakan:
“Film Dokumenter dilihat dari segi subjek dan
pendekatannya adalah penyajian hubungan manusia yang
di dramatisir dengan kehidupan kelembagaannya, baik
lembaga industri, sosial, maupun politik, dan dilihat dari

segi teknik merupakan bentuk yang kurang penting
dibandingkan dengan isinya”.36

Film dokumeter memiliki beberapa karakter teknis yang
khas yang bertujuan untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan,
fleksibilitas, efektifitas serta otentitas terhadap peristiwa yang
akan direkam. Umumnya film dokumenter memiliki bentuk
sederhana dan jarang menggunakan efek visual. Selain itu,
penggunaan efek suara serta ilustrasi musik juga jarang
digunakan. Dalam memberikan informasi pada penontonnya, film
dokumenter sering menggunakan narator untuk membawakan
narasi

atau

dapat

pula

menggunakan

metode

interview

(wawancara).
Teknik-teknik di atas juga digunakan untuk produski
film fiksi. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar, yakni
para kreator film fiksi umumnya menggunakan teknik tersebut
sebagai pendekatan estetik (gaya), sementara kreator film
documenter lebih terfokus untuk mendukung subyeknya (isi atau
tema).37
b.

Film Fiksi
Berbeda dengan jenis film dokumenter, film fiksi terikat
oleh plot. Dari sisi cerita, film fiksi sering menggunakan rekaan
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dai luar kejadian nyata dan memiliki konsep pengadeganan yang
telah dirancang sejak awal. Dari struktur cerita, film fiksi terikat
dengan hukum kasualitas.38Film cerita atau fiksi adalah film yang
dibuat berdasarkan kisah fiktif.Film fiksi dapat dibagi menjadi
dua jenis, yaitu film cerita pendek dan film panjang.Perbedaan
yang paling spesifik dari keduanya adalah masalah durasi film.
Film cerita pendek berdurasi di bawah 60 menit, sedangkan film
cerita panjang pada umumnya berdurasi 90-120 menit atau
lebih.39 Cerita dalam jenis film fiksi memiliki karakter antagonis
dan protagonis,

masalah, konflik, penutupan, serta pola

pengembangan yang jelas. Dalam proses produksinya, film fiksi
relatif lebih kompleks dari pada dua jenis film lainnya, baik pada
masa pra-produksi, produksi, maupun pasca-produksi. Hal
tersebut dikarenakan produksi film fiksi melibatkan banyak kru
yang sangat banyak. Persiapan teknis maupun non teknis seperti
lokasi syuting serta setting dipersiapkan secara matang, baik yang
terdapat di studio maupun non studio.40
Struktur dalam film fiksi selalu berupa narasi, yang
dibuat dalam tiga tahap.Tahap pra-produksi merupakan periode
ketika skenario diperoleh.Skenario dapat berupa adaptasi dari
novel, cerita pendek, atau cerita yang ditulis secara khusus untuk
dibuat filmnya.Tahap produksi merupakan masa berlangsungnya
38
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pembuatan film berdasarkan skenario itu.Tahap terakhir, postproduksi (editing) ketika semua bagian film yang pengambilan
gambarnya tidak sesuai urutan cerita disusun menjadi sebuah
kisah yang menyatu.41
Film fiksi berada di tengah-tengah dua kutub, nyata dan
abstrak. Sering kali memiliki tendensi kesalahan kutubnya, baik
secara naratif maupun sinematiknya. Seperti halnya di film
dokumenter, film fiksi juga sering diangkat dari kejadian nyata.
Sedangkan di film abstrak, kreator film fiksi terkadang
menggunakan cerita dan latar abstrak dalam film-filmnya.Latar
atau setting abstrak sering digunakan untuk mendukung adegan
mimpi atau halusinasi.42
c.

Film Eksperimental
Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat
berbeda dengan dua jenis film lainnya. Para kreator film
eksperimental umumnya bekerja di luar industri film utama
(mainstream)

dan

bekerja

pada

studio

independen

atau

perorangan. Mereka umumnya terlibat penuh dalam seluruh
produksi filmnya sejak awal hingga akhir.Film eksperimental
tidak memiliki plot, seperti halnya film fiksi, namuntetap
memiliki struktur. Strukturnya sangat dipengaruhi oleh insting
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subyektif kreator film seperti gagasan, ide, emosi, serta
pengalaman batin mereka.
Film eksperimental umumnya tidak bercerita tentang
apapun, bahkan kadang menentang kausalitas, seperti yang
dilakukan para kreator film surealis dan dada. Film eksperiental
umumnya berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami.Hal ini
disebabkan karena mereka menggunakan simbol-simbol personal
yang mereka ciptakan sendiri.43

3. Struktur Film
Seperti hanya karya literatur, jenis film pendek ataupun
panjang juga memiliki struktur fisik. Secara fisik, film dapat dibagi
menjadi beberapa unsur, yakni shot, adegan, dan sekuen. Pemahaman
tentang ketiga unsur tersebut sangatlah penting untuk membagi
urutan-urutan (segmentasi) plot sebuah film secara sistematik.
a.

Shot
Shot merupakan unsur terkecil dari film. Kumpulan
beberapa shot dapat dikelompokkan menjadi sebuah adegan. Shot
selama produksi film memiliki arti proses perekaman gambar sejak
kamera diaktifkan (on) hingga kamera dihentikan (off) atau sering
diistilahkan satu kali take (pengambilan gambar). Sementara shot
setelah film telah jadi (pasca-produksi) memiliki arti rangkaian
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gambar secara utuh yang tidak terpotong oleh gambar.44 Adapun
macam-macam jenis shot yang digunakan dalam film sebagaimana
berikut:
1) Extreme Close Up (ECU)
Extreme close up adalah teknik pengambilan gambar
yang menampilkan objek tertentu secara detail. Fungsi shot
jenis ini adalah untuk mengetahui secara detail suatu objek,
sehingga objek mengisi seluruh layar dan objek terlihat sangat
detail dan jelas.
2). Big Close Up (BCU)
Big close up adalah teknik pengambilan gambar pada
daerah kepala sampai dagu objek. Fungsi shot jenis ini adalah
untuk menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan objek dan untuk
menunjukkan sifat-sifat yang tercermin dari seseorang atau
bagian wajah.
3). Close Up (CU)
Close up adalah teknik pengambilan gambar pada
daerah kepala sampai bahu. Fungsi shot jenis ini adalah untuk
menggambarkan secara jelas emosi atau reaksi dari objek
tersebut.
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4). Medium Close Up (MCU)
Medium close up adalah teknik pengambilan gambar
pada daerah ujung kepala sampai dada. Fungsi shot jenis ini
adalah untuk mempertegas profil seseorang.
5). Medium Shot (MS)
Medium shot adalah teknik pengambilan gambar pada
ujung kepala sampai pinggang. Fungsi shot jenis ini adalah
untuk memperlihatkan sosok objek secara jelas. Shot ini sangat
cocok untuk adegan wawancara karena penonton akan
mengetahui ekspresi dan emsoi objek.
6). Knee Shot (KS)
Knee shot adalah teknik pengambilan gambar pada
bagian kepala samapai lutut. Adapun Fungsi shot jenis ini
adalah sama dengan fungsi shot jenis medium shot.

7). Full Shot (FS)
Full shot adalah teknik pengambilan gambar yang
menampilkan bagian tubuh secara penuh, yakni dari ujung
kepala sampai kaki. Fungsi shot jenis ini adalah untuk
menampilkan objek beserta lingkungan yang ada di sekitarnya.
8). Long Shot (LS)
Long shot adalah teknik pengambilan gambar dari
jarak yang jauh dan menampilkan pemandangan yang ada di

sekitarnya. Fungsi shot jenis ini adalah untuk menunjukkan
objek dan atar belakangnya.
9). Extreme Long Shot (ELS)
Extreme long shot adalah teknik pengambilan gambar
yang melebihi lebih jauh dengan menampilkan lingkungan
suatu objek secara utuh, jauh, panjang, dan berdimensi lebar.
Fungsi shot jenis ini adalah untuk menunjukkan objek tersebut
dengan lingkungannya dan membantu imajinasi cerita dan
peristiwa pada penonton.
10). Grup Shot (GS)
Grup shot adalah teknik pengambilan gambar yang
mengutamakan

suatu

kelompok

orang

sebagai

objek

gambarnya. Fungsi shot jenis ini adalah untuk menampilkan
adegan sekelompok orang dalam melakukan aktivitas.

11). Establising Shot (ES)
Establising shot adalah teknik pengambilan gambar
yang besar. Shot ini biasanya dimunculkan pada awal adegan
dan memperlihatkan hubungan dari suatu hal yang terperinci
dengan menunjukkan gamabar dengan jelas.
12). Over Shoulder Shot (OSS)
Over shoulder shot adalah teknik pengambilan
gambar dari belakang objek lainnya. Dalam pengambilan shot

jenis ini kamera berada di belakang bahu salah satu objek,
dana bahu objek lainnya tampak dalam frame.45
b.

Adegan (Scene)
Adegan adalah satu segmen pendek dari keseluruhan
cerita yang memperlihatkan satu aksi yang berkesinambungan dan
diikat oleh ruang, waktu, isi (cerita), tema, karakter, atau motif.
Satu adegan terdiri dari beberapa shot yang saling berhubungan.
46

c.

Sekuen (Sequence)
Sekuen adalah satu segmen besar yang memperihatkan
satu rangkaian peristiwa yang utuh. Satu sekuen terdiri dari
beberapa adegan yang saling berhubungan.Dalam karya literatur,
sekuen bisa diibaratkan seperti bab. Sedangkan dalam teater,
sekuen bisa disamakan dengan satu babak cerita. Satu sekuen
biasanya dikelompokkan berdasarkan satu periode (waktu),
lokasi, atau satu rangkaian aksi panjang. Di beberapa kasus film,
sekuen dapat dibagi berdasarkan usia karakter utama, yakni masa
balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, serta lanjut usia. Di dalam
film-film petualangan, biasanya mengambil banyak tempat dan
sekuen biasanya dibagi berdasarkan lokasi cerita dalam film
tersebut.47
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Dari segi pembentuknya, film secara umum dapat dibagi
menjadi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur
sinematik. Dua unsur tersebut saling berhubungan dan saling
berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film.
Adapun penjelasan kedua unsur pembentuk film sebagaimana berikut:
a.

Unsur Naratif
Unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah.
Dalam film cerita, unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita
filmnya. Selain itu, unsure naratif berhubungan dengan aspek
cerita atau tema film yanga akan di buat. Setiap film cerita tidak
mungkin lepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memiliki
unsur-unsur seperti tokoh, konflik, lokasi, waktu, dan unsur-unsur
lainnya.48
Dalam unsur naratif ada beberapa bagian yang saling
berhubungan, yaitu:
1) Cerita dan plot
Cerita adalah rangkaian peristiwa yang tersaji dalam
film maupun tidak.49Sebuah film dibangun atas alur cerita
tertentu. Apakah alur maju ataukah alur mundur (flash back).
Alur cerita biasa apabila jalan cerita dalam film disusun
berdasarkan waktu yang berurutan, sedangkan flash back
adalah jika cerita diawali dengan masa kini kemudian
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kembali ke masa lalu. Sedangkat plot adalahrangkaian
peristiwa dalam film yang di sajikan pada penonton secara
visual dan audio.50
2) Hubungan naratif dengan ruang
Hukum kausalitas merupakan dasar dari naratif yang
terikat dalam sebuah ruang.Sebuah cerita tidak mungkin
terjadi

tanpa

adanya

ruang.Ruang

adalahtempat

manaparapelakuceritabergerakdanberaktifitas.Sebuah

di
film

umumnya terjadi pada suatu tempat dengan dimensi ruang
yang jelas.seperti di rumah A, di kota B, di negara C, dan
sebagainya. Latar cerita bisa menggunakan lokasi yang
sesungguhnya (nyata) atau dapat pula fiktif (rekaan).Film
cerita pada umumnya mengambil latar belakang lokasi yang
nyata.Dalam sebuah adegan pembuka sering kali diberi
keterangan teks di mana cerita film tersebut diambil. Hal
tersebut

dilakukan

untuk

member

penjelasan

kepada

penonton saat menonton sebuah film.51
3) Hubungan naratif dengan waktu
Seperti halnya unsure ruang, hukum kausalitas
merupakan dasar dan naratif yang terikat oleh waktu. Sebuah
cerita

tidak

mungkin

terjadi

tanpa

adanya

unsur

waktu.Terdapat beberapa aspek waktu yang berhubungan
50
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dengan naratif sebuah film, yakni urutan waktu, durasi waktu,
dan frekuensi waktu.52

4) Batasan informasi cerita.
Pembatasan informasi cerita merupakan hal yang
sangat penting dalam sebuah film.Seorang kreator film
memiliki kontrol atau pilihan terhadap batasan informasi
cerita.Apakah saat ini penonton perlu mengetahui sebuah
informasi cerita atau ditunda hingga momen-momen tertentu.
Pilihan-pilihan tersebut akan memberikan konsekuensi yang
berbeda terhadap respon penonton dalam mengikuti alur
cerita filmnya.53
b.

Struktur Sinematik
Struktur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolah
sebuah film. Unsur sinematik terbagi menjadi empat elemen
pokok, yakni: mise-en-scene, sinematografi, editing, dan suara.
Masing-masing elemen sinematik tersebut saling berhubungan
dan saling berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk
gaya sinematik secara utuh.
Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam
produksi sebuah film.Mise-en-scene adalah segala sesuatu yang
berada di depan kamera. Mise-en-scene memiliki empat elemen
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pokok, yakni: setting atau latar, tata cahaya, kostum, 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.54 Definisi editing pada tahap produksi adalah
proses pemilihan serta penyambungan gambar-gambar yang telah
diambil, sementara definisi editing setelah filmnya jadi (pascaproduksi)

adalah

teknik-teknik

yang

digunakan

untuk

menghubungkan masing-masing shot-nya.55Sedangkan suara
adalah segala hal dalam film yang mampu ditangkap melalui
indera pendengaran. Suara dalam film dapat dipahami sebagai
seluruh suara yang keluar dari gambar, yakni dialog, musik, dan
efek suara. Suara dalam film secara umum dapat dibagi menjadi
tiga jenis, yaitu dialog, musik, dan efek suara. Dialog adalah
bahasa komunikasi verbal yang digunakan oleh semua karakter,
baik di dalam maupun di luar cerita film, musik adalah seluruh
iringan musik dan lagu yang ada di dalam dan di luar film (musik
latar), sedangkan efek suara adalah semua suara yang di
hasilkanolehsemuaobjek di dalammapun di luar film.56 Seluruh
unsur sinematik tersebut saling terkait, mengisi, serta saing
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berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk unsur
sinematik secara keseluruhan.57

B. Kepemimpinan
1. Pengertian Kepemimpinan
Berbicara tentang Pemimpin tentu tidak bisa dipisahkan
dengan aktor penting sebagai penggerak sesuatu hal dalam melakukan
pergerakan yang progresif dan dinamis demi mencapai tujuan yang
diinginkan dengan tingkat moral menjadi contoh untuk orang lain baik
untuk contoh organisasi maupun individu .
Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua
hal pokok yaitu: pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai
objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina
atau

mengatur,

menuntun

dan

juga

menunjukkan

ataupun

mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara
fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang
dipimpin.58
2. Jenis-Jenis Kepemimpinan
(a) Koersif

Jenis kepemimpinan ini bisa juga disebut dengan kepemimpinan
otoriter. Pada jenis ini seorang pemimpin akan memerintah sesuai
57

Ibid., 1-2.
Wirawan, Kepemimpinan Teori, Psikologi, Perilaku, Organisasi, Aplikasi Dan
Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 11
58

dengan kehendaknya sendiri tanpa ada orang yang boleh
membantah semua perintahnya. Menurut pendapatnya seorang
bawahan hanya akan bekerja jika diperintah. Selain itu pemimpin
sudah menetukan ketentuan dari awal sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada rencana atau usulan dari bawahannya.
Pemimpin menjalankan semuannya sesuai dengan kehendak hati
sang pemimpin sehingga bawahan hanya tinggal menjalankan apa
saja tugasnya.

(b) Otoritatif
Jenis pemimpin ini bukan jenis pemimpin yang oteriter, akan tetapi
pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan
kejelasan visi yang ia paparkan. Seorang pemimpin akan
menjadikan orang lain bergerak menuju sebuah visi yang sudah
ditentukan dengan bersemangat karena ia akan memberikan
penghargaan yang pantas dan tujuan yang jelas tidak hanya untuk
jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Pemimpin akan
melakuakan perubahan-perubahan untuk mencapai visi dari
organisasi tersebut. Pemimpin jenis ini memiliki rasa percaya diri
yang tinggi dan mudah mempengaruhi orang lain untuk bekerja
sama.

(c) Afiliatif
Kepemimpinan yang afiliatif adalah seorang pemimpin yang
memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Seorang
pemimpin mengedepankan kebahagiaan dari anggotnya. Setiap
anggotanya memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan
ide-ide untuk kemajuan dari organisasi. Pemimpin akan sangat
disenangi oleh semua bawahan atau anggotanya karena dalam
organisasi semua memiliki sifat terbuka.

(d) Demokratis
Kepemimpinan jenis ini mengedepankan pendapat dari anggota
untuk mengambil keputusan sehingga setiap masalah diselesaikan
dengan cara musyawarah dan mufakat. Kepemimpinan ini hamper
sama dengan kepemimpinan afiliatif, akan tetapi perbedaannya
adalah seorang pemimpin tidak mengedepankan kebahagiaan dari
anggotannya akan tetapi tujuan keterbukaan adalah untuk saling
faham satu sama lain sehingga bisa tercapai kerjasama. Pemimpin
akan mengambil keputusan sesuai dengan suara terbanyak dari
anggota.

(e) Pacesetting
Jenis kepemimpinan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin
membutuhkan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya.

Pemimpin membuat standar-standar yang harus dipenuhi oleh
setiap anggotanya agar tercapai apa yang diinginkan pemimpinnya.
Seorang pemimpin akan mengambil alih tugas dari anggotanya
apabila apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang ia
tetapkan. Pemimpin tidak segan-segan untuk mengganti anggota
dengan orang lain jika ia merasa tidak cocok atau tidak memenuhi
standar.
(f) Coaching
Jenis kepemimpinan ini hampir sama dengan kepemimpinan
pacesetting karena pemimpin ini juga menuntut kesempurnaan dari
anggotanya. Akan tetapi jenis ini menetukan ketentuan yang
berbeda-beda untuk setiap orang. Pemimpin ini menuntut
anggotanya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan
bakat yang dimiliki masing-masing anggota. Karena pemimpin
berpendapat bahwa dengan berkembangnya anggota maka akan
berkembang pula organisasi yang dipimpinnya.59

Setidaknya ada 4 gaya yang diterapkan oleh para pemimpin,
diantaranya:

5. Kepemimpinan direktif. Para anggota mengetahui apa ang
diharapkan pemimpin dan pengarahan yang harus diberikan oleh
pemimpin.
59
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6. Kepemimpinan

yang

mendukung

(suportive

leadership).

Pemimpin mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri,
bersahabat,

mudah

didekati,

dan

mempunyai

perhatian

kemanusiaan ang murni terhadap para anggotana.
7. Pemimpin

partisipatif.

menggunakan

Pemimpin

saran-saran

dari

berusaha

para

meminta

anggotanya.

dan

Namun

pengambilan keputusan tetap berada padanya.
8. Pemimpin yang berorientasi pada prestasi. Pemimpin menetapkan
serangkaian tujuan yang menantang para anggotanya untuk
berprestasi. Demikian pula pemimpin memberikan keyakinan
kepada para anggotanya bahwa mereka mampu melaksanakan
tugas perkerjaan dengan sebaik-baiknya.60

Ada juga beberapa model kepemimpinan yaitu:

a) Kepemimpinan Partisipatif dan pendelegasian
Model kepemimpinan ini adalah suatu yang memberikan
seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya
pengambilan keputusan partisipatif dan situasional yang
berlainan. Pemimpin meminta dan menggunakan saran dari
bawahan, tetapi masih membuat keputusan.
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b) Kepemimpinan Kharismatik
Kepemimpinan karismatik merupakan perpanjangan dari teori
atribus. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut
membuat atribusi dari kemapuaan kepemimpinan yang heroic
atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku tertentu.
c) Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan

Transformasional

merupakan

tipe

kepemimpinan yang memadu motivasi pengikut mereka
dalam arah tujuan yang ditegakan dengan memperjelas peran
dan tuntutan tugas. Pemimpin jenis ini yang memberikan
pertimbangan

dan

rangsangan

intelektual

yang

diindividualkan, dan yang memiliki kharisma. Kepemimpinan
Transformasional mencurahkan perhatian pada keperihatinan
dan kebutuhan pengembangan dari pengikut individual.
C. Semiotika
1. Pengertian Semiotika
Secara estimologis, istilah semiotika berasal dari kata yunani
semion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai
sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya,
dapat mewakili sesuatu yang lain.61 Secara terminologis, semiotika
dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sederetan
objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.
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Premiger berpendapat bahwa semiotika adalah ilmu tentang
tanda. Ilmu yang menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat
itu merupakan tanda-tanda. Semiotika mempelajari sistem, aturan,
konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.
Semiotika mengeksplorasi bagaimana makna yang terbangun oleh
teks telah diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan
melalui penggunaan kode-kode budaya.62
2. Analisis Semiotika
Analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda
termasuk hal-hal yang bersembunyi di balik sebuah tanda (teks,
iklan, berita). Karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan
bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran pengguna
tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial
dimana pengguna tanda tersebut berada.63
Semiotika digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis
teks media dengan asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan
melalui seperangkat media. Teks media yang tersusun atas
seperangkat tanda tersebut tidak pernah membawa makna tunggal.
Kenyataanya, teks media selalu memiliki ideology dominan yang
terbentuk melalui media tersebut.64
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3. Macam-macam semiotika
Mansoer pateda menyebutkan Sembilan macam semiotika, yaitu:
a) Semiotika analitik yakni semiotika yang menganalisis sistem
tanda. Pierce menyatakan bahwa semiotika berobjekkan
tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek atau makna.
Ide dapat dikatakan sebagai lambang yang mengacu kepada
objek tertentu.
b) Semiotika deskriptif yakni semiotika yang memperhatikan
system tanda yang dapat dialami oleh sitap orang, meskipun
ada tanda yang sejak dulu tetap seperti yang disaksikan
sekarang.
c) Semiotika faunal (zoosemiotics) yakni semiotika yang
menganalisis tentang sistem tanda dari hewan-hewan ketika
berkomunikasi di antara mereka dengan menggunakan tandatanda tertentu, yang sebagiannya dapat dimengerti oleh
manusia.
d) Semiotika cultural yakni semiotika yang khusus menelaah
sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat
tertentu. Oleh karena itu suku, bangsa dan negara memiliki
kebudayaan masing-masing. Maka semiotika menjadi metode
dan pendekatan yang diperlukan untuk membedah keunikan,
kronologi, kedalaman makna dan berbagai variasi yang
terkandung dalam setiap kebudayaan tersebut.

e) Semiotika naratif yakni semiotika yang menelaah sistem
tanda dalam narasi yang berwujud cerita lisan.
f) Semiotika natural yakni semiotika yang khusus menelaah
sistem yang dihasilkan oleh alam.
g) Semiotika normatif yakni semiotika yang khusus menelaah
sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud
norma-norma.
h) Semiotika sosial yakni semiotika yang khusus menelaah
sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud
lambang, baik lambang yang berbentuk kata ataupun kalimat.
i) Semiotika struktural yaitu semiotika yang khusus menelaah
system tanda yang dimanisfestasikan melalui struktur
bahasa.65

4. Semiotika Roland Barthes
Menurut Fredinand De Saussure, tanda/simbol (termasuk
bahasa) bersifat abitari, yaitu tergantung pada impuls (rangsangan)
maupun pengalaman personal pemakainya. Berdasarkan pandangan
de Saussure, dalam satu sistem penandaan, tanda merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari sistem konvensi. Sifat abitari ini, menurut
de Saussure artinya tidak ada hubungan alamiyah antara bentuk
(penanda) dengan makna (petanda). Namun, penggunaan bahasa
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tidak sepenuhnya abitari karena semua itu tergantung pada
kesepakatan antar pengguna bahasa.
De Saussure mengaggap bahwa seluruh yang ada di dunia ini
dapat disebut oleh manusia dengan bahasa yang dimilikinya, tetapi
tidak seperti pakar semiotika lainnya, dia tidak menempatkan
tanda/simbol sebagai dasar komunikasi.66
Prinsip dari teori de Saussure ini mengatakan bahwa bahasa
adalah sebuah sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua
bagian yakni, signifier (penanda) dan signified (petanda). Tanda
adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah
ide atau petanda (signified). Tanda adalah seluruh yang dihasilkan
dari asosiasi penanda dengan petanda. Hubungan antara signifier dan
signified disebut “signifikasi”.
Penanda adalah bentuk-bentuk medium yang diambil oleh
suatu tanda, seperti bunyi, gambar atau coretan yang membentuk
kata disuatu halaman, sedangkan petanda adalah konsep dan maknamakna. Hubungan antara bunyi dan bentuk-bentuk bahasa atau
penanda, dengan makna yang disandangnya atau pertanda, bukan
merupakan hubungan yang pasti harus selalu demikian.
Konsep semiotika yang dikembangkan Ferdinand de
Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda tidak bersifat
pribadi, melainkan bersifat sosial, yakni merupakan kesepakatan
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(konvensi) sosial atau lebih dikenal dengan sigifikasi dan merupakan
bagian dari sistem tanda.67
Teori semiotika Roland Barthes hampir secara harfiah
diturunkan dari teori bahasa menurut de Saussure . Roland barthes
mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang
mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu dalam waktu
tertentu. Selanjutnya barthes menggunakan teori signifier-signified
yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan
konotasi.68 Sebagaimana pandangan de Saussure, Barthes juga
meyakini bahwa hubungan antara penanda dan petanda tidak
terbentuk secara alamiyah melainkan arbiter. Bila Saussure hanya
menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, maka Roland
Barthes

menyempurnakan

semiologi

Saussure

dengan

mengembangkan system penandaan pada tingkat konotatif. Barthes
juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai
suatu masyarakat.69
Mitos dalam pandangan barthes berbeda dengan konse
pmitos

pada umumnya. Barthes mengemukakan mitos adalah

bahasa, maka mitos adalah sebuah sistem komunikasi dan mitos
adalah sebuah pesan. Dalam uraiannya, ia mengemukakan bahwa
mitos dalam pengertian khusus ini merupakan perkembangan dari
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konotasi. Konotasi yang sudah lama terbentuk pada masyarakat,
itulah mitos.70
Roland Barthes membuat sebuah model sistematis dalam
menganalisis makna dan tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes lebih
tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of
signification).

First Order

Reality

Second Order

SignCulture

Conotatif

Conotation

Denotation

Signifier

Signified
Myth

Melalui gambar di atas barthes, seperti dikutip Fiske
menjelaskan :signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara
signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas
eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna nyata
dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan barthes untuk
70
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menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan
interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau
emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebuyaannya. Pemilihan
kata-kata kadang merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya
kata “penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. Dengan kata lain,
denotasi merupakan apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah
objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya.71
Dalam kerangka Barthes konotasi identik dengan operasi
ideologi

yang

dinamakan

“mitos”

dan

berfungsi

untuk

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai yang
berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos ini juga
terdapat pola tiga dimensi yaitu penanda, petanda dan tanda. Namun,
sebagai suatu sistem yang unik mitos terdiri dari suatu pemaknaan
yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos merupakan
suatu sistem pemaknaan tataran kedua.
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BAB III
PAPARAN DATA

A. Profil Film Guru Bangsa Tjokroaminoto
Film berlatar perjuangan nasional ini bercerita tentang hidup-juang
salah satu tokoh pioneer pergerakan modern Indonesia, Haji Oemar Said
Tjokroaminoto (diperankan Reza Rahardian). Kisah ini dimulai dengan
Tjokro kecil yang melihat penderitaan pekerja-pekerja perkebunan kapas
yang dianiaya oleh mandor-mandor Belanda. Kegelisahan Tjokro terhadap
keadaan juga diperlihatkannya di sekolah, dimana dia berani berdebat
dengan guru Belanda totok. Tjokro yang berasal dari keluarga bangsawan
berkesempatan menempuh studi Administrasi Pemerintahan di Magelang,
Jawa Tengah. Kemudian, Tjokro menjadi salah satu pegawai pemerintahan
Hindia Belanda dengan posisi sebagai juru tulis. Saat usia Tjokro
memasuki dewasa, pada 1904 Tjokro menikah dengan seorang puteri
Bupati Ponorogo. Tak lama setelah menikah, Tjokro memutuskan hijrah
ke Semarang setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, sementara
istrinya yang sedang hamil tetap tinggal di Ponorogo. Hijrah ini telah
terpikirkan sejak lama dan juga didorong kata-kata kakeknya tentang
hijrah. Di Semarang inilah Tjokro mulai masuk dalam pergerakan politik
untuk memperjuangkan nasib bumi putera. Pada suatu saat Tjokro pulang
untuk melihat anaknya yang saat itu telah lahir. Mertua Tjokro saat itu
memang masih marah akibat Tjokro yang dulu mengundurkan diri dari

pekerjaannya. Pada 6 Januari 1913, Tjokro hijrah lagi ke Surabaya. Kali
ini, istri dan anaknya ikut pindah bersama dengan Tjokro. Dari bertemu
Haji Samanhudi pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI), mengumpulkan
pengikut, mengubah “Sarekat Dagang Islam” menjadi “Sarekat Islam
(SI)”, mengganti blangkon dengan peci, hingga bersama pengikutnya
menentukan arah perjuangan.
Dengan demikian, SI menjadi organisasi politik pertama yang
menyerukan kemerdekaan bumiputera dari penjajahan Belanda di awal
tahun 1900-an. Sebelumnya, Boedi Oetomo (BO) memang telah berdiri,
yakni pada 1908, tetapi dalam pandangan Tjokro, BO hanya dikhususkan
keanggotannya untuk kaum priyayi. Tjokro bertekad menjadikan SI
sebagai organisasi yang mengayomi seluruh lapisan rakyat Indonesia.
Dalam film ini disebutkan bahwahanya dalam waktu empat tahun setelah
didirikan, SI sudah memiliki lebih dari 180 cabang dengan 700 ribu
anggota di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah ini meningkat dua puluh kali
lipat

dari

jumlah

anggota

pada

masa

awal

pendirian

SIyang

disebutkanpada film iniPidato-pidato Tjokro juga mampu menumbuhkan
semangat kebangsaan serta harapan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat
jelata. Tjokro banyak menyuarakan tentang persamaan kedudukan antara
pemerintah Hindia Belanda, priyayi, dan masyarakat kecil. Oleh karena
itu, rakyat banyak menyebut Tjokro sebagai “Ratu Adil” atau “Kesatria
Piningit”, karena dalam kurun waktu 70 tahun sejak mangkatnya Pangeran
Diponegoro tidak ada lagi pemimpin yang mendapat kedudukan khusus di

hati rakyat. Hal ini juga disebutkan oleh kyai yang ditemui Tjokro saat
Tjokro hijrah. Sebab besarnya pengaruh Tjokro di tengah masyaraka
titulah, perintah Belanda menjulukinya “Raja Jawa Tanpa Mahkota”.
Sarekat
Agus

Salim,

Islam
yang

Hijaupimpinan

HOS

Tjokroaminotodan

lebih mengutamakan

peningkatan

H.

kualitas

pendidikan bangsa untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang mampu
memerdekakan Hindia Belanda dari penjajahan kelak. Contoh hasilnya
adalah Kusno yang kemudian hari lebih kita kenal sebagai Presiden RI
pertama Ir. Soekarno, dan juga Sekar Maridjan Kartosuwiryo yang
sayangnya di era 1950-1960-an justru memipin pemberontakan terhadap
RI dengan Darul Islam nya dan akhirnya tewas di hadapan regu tembak.
Sarekat Islam Merah pimpinan Semaoen yang lebih beraliran
"kiri" alias komunis. Anggota utamanya adalah para tokoh-tokoh yang
kemudian di era kemerdekaan merubah SI Merah menjadi terangterangan "Merah" yaitu Partai Komunis Indonesia. Mereka lalu tewas
akibat terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun yaitu Musso, Alimin
dan Darsono. Sekalipun SI tidak secara tegas menyatakan dirinya
sebagai partai politik, namun tindak-tanduknya jelas-jelas menentang
sikap penjajahan di Indonesia. Aksi-aksi SI di daerah-daerah seantiasa
membela kepentingan rakyat,

terkadang sampai

kepada

perlawanan

yang mengakibatkan pertumpahan darah. Peristiwa di Cimareme, Garut,
telah menyebabkan Tjokroaminoto ditangkap dan ditahan

dipenjara.

Sampai pada akhir dari cerita ini makna hijrah masih membuat bingung

Tjokroaminoto dan menganggap hijrahnya itu adalah berpindah dari satu
penjara ke penjara lain. Setelah hamper enam bulan Tjokro dipenjara, ia
dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Tjokroaminoto pun dibebaskan
setelah 6 bulan di penjara kerena tidakterbukti bersalah. Kata Indonesia
digunakan oleh kaum Bumi putera menggantikan Hindia Belanda. Sarekat
Islam terbelah menjadi dua, satu tetap mengikitu Tjokro dan Agus Salim
dan satu lagi mengikuti Semaoen menjadi Serekat Islam Merah cikal bakal
Partai Komunis Indonesia. Kemudian Oetari menikah dengan Kusno
(Soekarno) setelah beberapa bulan ibunya wafat. Tjokroaminoto wafat
pada tahun 1934 di Yogyakarta. Kusno (Soekarno) mendirikan Partai
Nasional Indonesia, ia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II.
Sementara itu Semaoen dibuang ke luar negeri tetapi setelah merdeka ia
kembali ke Indonesia
Soekarno.

dan

menjadi

penasehat

pribadi

presiden

Agus Salim menjadi Menteri Luar Negera Indonesia yang

pertama setelah Indonesia merdeka.72

B. Tim Produksi Film
Berikut adalah tim kreatif dalam pembuatan film Guru Bangsa
Tjokroaminoto.
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Pukul

Sutradara

: Garin Nugroho

Produser

: Christine Hakim

Didi Petet

Dewi Umaya Rachman

Sabrang Mowo Damar Panuluh

Nayaka Untara

Ari Syarif

Penulis naskah

: Sabrang Mowo Damar Panuluh

Garin Nugroho

Ari Syarif

Kemal Pasha Hidayat

Erik Supit

Penata skrip

: Ari Syarif

Erik Supit

Line Producer

: Elza Hidayat

Produser Eksekutif

: Erik Hidayat

Ai Tjokroaminoto
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7. Tanta Ginting sebagai Soemaun
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10. Egi Fedly sebagai Ibrahim Adji
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14. Ade Firman Hakim sebagai Musso
15. Alex Abbad sebagai Abdullah
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17. Gunawan Maryanto
18. Jaya Widjajanto
19. Arjan Onderdenwijngaard
20. Gerard Mosterd
21. Rudi Corens
22. Martin Van Bommel

23. Joanna Dudley73
C. Biografi sutradara
1)

Biografi
Garin Nugroho Riyanto lahir dengan nama Nugroho Riyanto pada

6 Juni 1961 di Yogyakarta. Dia merupakan salah satu produser dan
sutradara Indonesia yang populer. Garin adalah lulusan dari fakultas
Sinematografi Universitas Kesenian Jakarta (IKJ).Selain aktif sebagai
sutradara, Garin juga aktif mengamati masalah sosial budaya, sehingga dia
pantas disebut sebagai seorang pengamat komunikasi sosial budaya.Dia
juga kerap menulis kolom di berbagai media.Garin tidak hanya
memproduksi film-film yang kemudian mencatat berbagai kemenangan
dalam sejumlah festival film internasional.Garin sudah membuat video
musik Januari Christy pada 1991, ketika video musik belum dikenal luas
di televisi Indonesia. Kemudian menyusul Bintang-Bintang yang
dinyanyikan Titi DJ, video musikdari Krakatau, Katon Bagaskara, Paquita
Wijaya, Edo Kondologit serta Gong 2000.
Di masa kecilnya, Garin dikenal sebagai seorang soliter.
Perhatiannya sangat mudah teralihkan oleh hal-hal yang dianggapnya
menarik. Garin kecil bahkan sangat sering meninggalkan sepedanya
karena ia lupa bahwa ia membawa sepeda. Selainitu, karena lahir pada
keluarga pecinta buku, Garin adalah orang yang gemar membaca.
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Sutradara ini telah banyak menerima penghargaan dari dalam dan
luar negeri. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain adalah Film
terbaik Asia di Osian‟sCinefan Festival ke-7 lewatRindu Kami Padamu
pada 2006, Penulis Skenario Cerita Adaptasi Terbaik Festival Film
Indonesia pada tahun 2006 pula, Silver Leopard Video di Festival Film
Internasional Locarno untukPuisiTakTerkuburkanpadatahun 2000, dan
banyak lagi lainnya.Garin juga peduli dengan permasalahan lingkungan
hidup. Hal tersebut tercermin dalam filmnya yang ke-10, bertemakan
lingkungan, Under The Tree. Dia juga suka mengumpulkan benda-benda
seni yang unik dan antik dari berbagai tempat di Indonesia dan luar
negeri.Dia menyimpan barang-barang seni berupa lukisan-lukisan dan
pajangan-pajangan unik dan antik dari Indonesia dan luar negeri.

2)

Pendidikan
Garin

Nugroho

menempuh

pendidikan

film

di

Fakultas Sinematografi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan selesai pada
tahun 1985. Selain belajar film, ia juga menempuh pendidikan hukum di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selesai 1991)

3)

Karier
Dalamhal film, Garin Nugroho memulai kariernya sebagai kritikus

film dan pembuat film dokumenter. Ia telah menyelesaikan sedikitnya dua
puluh film (dokumenter, film pendek dan film panjang). Pada perayaan

250 tahun Mozart, ia terpilih sebagai salah satu dari enam sutradara
inovatif dunia untuk membuat film yang kemudian melahirkan Opera
Jawa. Di bidang musik, ia sempat membuat video klip January
Christy, Titi

DJ, Krakatau

(grup

musik), Katon

Bagaskara, Paquita

Widjaya, Edo Kondologit dan Gong 2000. Salah satu karya video klipnya,
yaitu Negeri di Atas Awan (dinyanyikan oleh Katon Bagaskara) berhasil
mendapat Trofi Visia pada final Video Musik Indonesia Periode II
1994/1995

4)

Filmografi
a)

Gerbong Satu, Dua (1984)

b)

Cinta dalam Sepotong Roti (1990)

c)

Air &Romi (1991)

d)

Surat untuk Bidadari (1992)

e)

Bulan Tertusuk Ilalang (1994)

f)

Daun di Atas Bantal (1997)

g)

My Family, My Films and My Nation (1998)

h)

Dongeng Kancil untuk Kemerdekaan (1999)

i)

Puisi Tak Terkuburkan (1999)

j)

Layar Hidup: Tanjung Priok/Jakarta (2001)

k)

Rembulan di Ujung Dahan (2002) (TV Movie)

l)

Aku Ingin Menciummu Sekali Saja (2002)

m)

Rindu Kami Padamu (2004)

5)

n)

Serambi (2005)

o)

Opera Jawa (2006)

p)

Under The Tree (2008)

q)

Teak Leaves and The Temple (2008)

r)

Generasi Biru (2009)

s)

Mata Tertutup (2012)

t)

Soegija (2012)

u)

Isyarat (2013)

v)

Guru Bangsa: Tjokroaminoto (2014)

w)

Aach... Aku Jatuh Cinta! (Segera hadir 2015)

Penghargaan
a)

1991: Unggulan di Festival Film Indonesia kategori
Sutradara Terbaik pada film Cinta dalam Sepotong Roti

b)

1992
1. Pemenang di Festival Film Asia Pasifik kategori
Sutradara Pendatang Baru pada film Cinta dalam
Sepotong Roti.
2. Unggulan di Festival Film Indonesia kategori
Cerita Asli Terbaik pada film Cinta dalam
Sepotong Roti [2].

c)

1996:

FIPRESCI

dari Festival

Film

Berlin untuk film Bulan Tertusuk Ilalang.

Internasional

d)

1997: Pemenang di Festival Tiga Benua, Nantes, Perancis
kategori Sutradara Terbaik pada film Bulan Tertusuk
Ilalang [2].

e)

1998
1. Unggulan di Festival Film Asia Pasifik kategori
Skenario pada film Daun di Atas Bantal [2].
2. Penghargaan
Internasional

Khusus

Juri

Tokyo untuk

di Festival
film

Daun

Film
di

AtasBantal.
f)

1999
1. Unggulan

di Festival

Film

Bandung kategori

Sutradara pada film Daun di Atas Bantal.
2. Pemenang di Festival Film Bandung kategori
Penghargaan Khusus pada film Daun di Atas
Bantal.
g)

2000: Silver Leopard Video di Festival Film Internasional
Locarno untuk Puisi Tak Terkuburkan.

h)

2006: Pemenang di Festival Film Indonesia kategori
Penulis Skenario Cerita Adaptasi Terbaik pada film Opera
Jawa.

i)

2007: Film Terbaik Asia di Osian'sCinefan Festival ke-7
lewatRindu Kami Padamu.

j)

2008: Unggulan di Festival Film Indonesia kategori
Penyutradaraan Terbaik pada film Under The Tree.

k)

2012 Unggulan di Festival Film Indonesia 2012 kategori
Penyutradaraan Terbaik.74

D. Sinopsis Film
Setelah lepas dari era tanam paksa di akhir tahun 1800, Hindia
Belanda memasuki babak baru yang berpengaruh dalam kehidupan
masyarakatnya, yaitu dengan gerakan politik etis yang dilakukan oleh
pemerintah Belanda.Tetapi kemiskinan masih banyak terjadi.Rakyat
banyak yang belum mengenyam pendidikan, dan kesenjangan sosial
antaretnis dan kasta masih terlihat jelas.
Oemar Said Tjokroaminoto (Tjokro) yang lahir dari kaum
bangsawan Jawa di Ponorogo, Jawa

Timur,

dengan

latar

belakang

keislaman yang kuat, tidak diam saja melihat kondisi tersebut. Walaupun
lingkungannya adalah keluarga ningrat dengan hidup yang nyaman
dibandingkan rakyat kebanyakan saat itu, ia berani meninggalkan status
kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan dan merasakan
penderitaan sebagai rakyat jelata.
Tjokro berjuang dengan membangun organisasi Sarekat Islam,
organisasi resmi bumi putera pertama terbesar kala itu, sehingga bisa
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mencapai 2 juta anggota.Ia berjuang menyamakan hak dan martabat
masyarakat bumi putera di awal 1900 yang terjajah. Perjuangan menjadi
benih lahirnya tokoh dan gerakan kebangsaan.
Tjokro yang intelektual, pandai bersiasat, mempunyai banyak
keahlian, termasuk silat, mesin, hukum, penulis surat kabar yang kritis,
orator ulung yang mampu menyihir ribuan orang dari mimbar pidato,
membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir, dan membuat mereka
bertindak untuk menghambat laju gerak Sarekat Islam yang pesat.
Perjuangan Tjokro lewat organisasi Sarekat Islam untuk memberikan
penyadaran masyarakat, dan mengangkat harkat dan martabat secara
bersamaan, juga terancam oleh perpecahan dari dalam organisasi itu
sendiri.
Rumah Tjokro di Gang Peneleh, Surabaya, terkena lsebagai tempat
bertemunya tokoh-tokoh bangsa Indonesia kelak. Di rumah sederhana
yang berfungsi sebagai rumah kos yang di bina oleh istrinya, Suharsikin,
Tjokro juga mempunyai banyak murid-murid muda yang pada akhirnya
menetas, memilih jalan perjuangannya masing-masing, meneruskan citacita

Tjokro yang mulia untuk mempunyai bangsa yang bermartabat,

terdidik, dan sejahtera. Salah satu muridnya yaitu Soekarno kelak akan
menjadi proklamator kemerdekaan Bangsa Republik Indonesia.75
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Analisis Semiotika Roland Barthes
Guru

Bangsa

Tjokroaminoto

merupakan

sebuah

film

bertemakan zaman penjajahan.Guru Bangsa Tjokroaminoto rilis pada
tahun 2015 dan disutradarai oleh sutradara kondang Garin Nugroho.
Menceritakan perjuangan pahlawan nasional Hadji Omar Said
Tjokroaminoto dalam membentuk nili-nilai kebangsaan Indonesia
yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Perjuangan panjang
yang dilewati Tjokroaminoto selain berjuang melawan keterpurukan
dan kebodohan yang dialami masyarkat Jawa, Ia harus melawan
penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Perlawan-perlawana yang dilakukan oleh Tjokroaminoto mengalami
perjuangan berat, selain ancaman penjara, Ia juga dihadapi dengan
perpecahan yang ada didalam internal organisasi yang dibesarkannya.
Berjuang bersama Sarekat Islam, tidak serta-merta berjalan
seperti air yang mengalir.Perbedaan idiologi berfikir antara muridmuridnya serta pandangan pergerakan dalam roda organisasi SI,
membuat perpecahan terjadi ditubuh SI. Dampak yang ditimbulkan
Tjokro sebagai pemimpin SI di tuding menjadi dalang kerusuhan
disetiap daerah-daerah, akibatnya dalam akhir cerita, Ia harus
menghabiskan masa hukuman di penjara, meski setelah 6 bulan Ia

tidak terbukti terlibat. Sarekat Islam sendiri terpecah menjadi dua
bagian Sarekat Islam dibawah pimpinan Tjokroaminoto dan Agus
Salim serta Sarekat Islam Merah di bawah kepemimpinan Semaoen,
Muso dan Darsono. Berikut analisis semiotika Roland Barthes;
Adegan 1
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Tjokroaminoto sedang di introgasi di

Shot

dalam penjara.
Tjokro :“Bukankah kedatangan ku
kesini, atas kemauanku sendiri!, jika
tidak

atas

kehendaku,

maka

serdadumu tidak akan mampu untuk
mengalahkan umatku!. aku tidak mau
ada kekerasan didepan mataku”.
Polisi Hindia Belanda : “Apakah
tuan Tjokro mampu membuat sebuah
kekerasan?”
Tjokro

:

“Aku

Omar

Said

tjokroaminoto, seorang muslim bumi
putra, ketua perkumpulan Sarekat
Islam

punya

2

juta

anggota,

perkumpulan terbesar di Hindia Timur
paham akan hokum-hukum tuan, aku
orang jawa pertama yang menjadi
anggota

fodska

lulusan

rusia.

Kakekku tjokronegoro 1 menjabat
sebagai bupati ponorogo, kakekku
dari pihak yang lain kyai kasan besari
adalah

kyai

terkenal,

yang

mengajarkanku tentang nilai hidup
sebagai orang jawa.”
Analisis tataran II
Penanda

Petanda

Tjokro memakai jas hitam, Tjokro
peci

hitam,

polisi

mengungkapkan

bahwa

hindia kedatanganya atas kemauan sendiri.

belanda memakai jas putih. dia menolak dituduh sebagai dalang
Tjokro

berdiri

berhadapan kerusuhan. Ia menegaskan dalam

dengan saling menatap polisi perjuangan dia tidak menginginkan
belanda. Tjokro bermaksud jalan kekerasan ada didepan matanya.
memberikan penegasan atas
tuduhan keterangan palsu dan
dalang kerusuhan Garut.

Denotasi
Tjokroaminoto

konotasi

berpakaian

1. Tjokroaminoto

menunjukkan

dan berpeci hitam sedang

bahwa ia juga tidak bisa di

berdiri di depan polisi hindia-

remehkan oleh polisi hindia

belanda

belanda.

pakaian

yang

memakai

putih.

mengungkapkan

Ia
bahwa

2. Di

dalam

dialognya,

tjokroaminoto

juga

dirinya bukan dalang dari

menunjukkan bahwa ia juga

segala

mempunyai kekuatan untuk

terjadi.

kerusuhan

yang

melawan.
3. Tjokroaminoto berani dan bisa
saja membuat kekerasan kalau
ia mau.
4. Polisi

hindia-belanda

mendengarkan dengan serius
menghadapi

tjokroaminoto,

dia tidak langsung ungkapkan
kemarahannya

dengan

mengerahkan
langsung

tentaranya
di

depan

tjokroaminoto saat itu juga.

Mitos
Kebiasaan masyarakat jaman dahulu ketika berjumpa dengan orang
dari pemerintah Hindia Belanda ataupun golongan raja selalu
menundukan kepala dan tidak berani menatap mata. Hal itu dianggap
melanggar norma dan nilai serta tidak menghargai. Hal ini
menciptakan identitas dan personalitas sosial pada masyarakat.
Keterangan

:

Pada

adegan

di

atas

menunjukkan

kepemimpinan

Transformasional. Model kepemimpinan ini memadu motivasi pengikut mereka
dalam arah tujuan yang ditegakan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas.
Pemimpin jenis ini yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual
yang diindividualkan, dan memiliki kharisma yang pada adegan di atas di
tunjukkan langsung kepada lawan.
Adegan 2
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Di luar rumah Tjokroaminoto sedang

Shot

mengobrol dengan dua orang ;
Hasan : “Dek Tjokro terlalu banyak
berfikir, sudah ramai orang gelisah,
mereka ingin pemecahan masalah
dari dk Tjokro!, dek Tjokro harus
segera bertindak,”
Tjokro : “Organiasi Budi Utomo saat

ini, hanya mampu untuk mengayomi
kamum-kaumnya

priai,

dan

organisasi yang lain pun hanya untuk
kaumnya sendiri. Kita butuh sesegera
mungkin,

bagaimana

caranya

membentuk organisasi yang mampu
mengayomi seluruh jenis masyarakat
di tanah ini,”
Analisis tataran II
Penanda
Di

depan

Petanda

gerbang

rumah Hasan

mencoba

hasan berpakaian hitam, tjokro tjokroaminoto
dan

muridnya

membujuk

untuk

segera

memakai bertindak, karena masyarakat sudah

pakaian putih. Terlihat meraka gelisah

dengan

masalah

yang

sedang membicarakan sesuatu. diderita. Akhirnya tjokro mempunyai
inisiatif untuk membentuk organisasi
sendiri yang mampu mengayomi
seluruh elemen masyarakat di tanah
air.
Denotasi

Konotasi

Tjokro bersama dua orang Tjokro berpendapat bahwa, ia harus
berpakaian putih dan tjokro secepatnya
sendiri

memakai

mendirikan

sebuah

pakaian organisasi yang bisa mengayomi

hitam dan berpeci hitam. Ia seluruh
sedang dalam obrolan serius.

elemen

masyarakat

agar

masyarakat pribumi bisa hidup layak
dan sejahtera.

Mitos
Surabaya sebagai pusat perdagangan terbesar di Hindia Timur, semua
jenis aktivitas ada didalamnya dan memiliki potensi besar dalam
perdagangan. Tetapi, Surabanya hanya ramah terhadap pemiliki
modal, semua keputusan tunduk pada pemilik modal. Kondisi
masyarakat yang tidak memiliki wada dalam berjuang, membuat
masyarakat Jawa saat itu terpecah belah. organisasi yang ada hanya
menampung semua jenis kepentingan masyarakat. Organisasi yang
berkembang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu seperti Budi
Utomo

dan

Paguyuban

Pasundan.

Akhirnya

Tjokroaminoto

mendirikan sebuah organisasi dan secara tidak langsung membentuk
personalitas dan identitas sosial di masyarakat.
Keterangan: Pada adegan di atas menunjukkan sikap kepemimpinan demokratis.
Dengan indikasi seorang pemimpin sedang mendengarkan saran dari salah satu
anggotanya untuk suatu misi tertentu.

Adegan 3
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

(Sedang

terjadi

Tawuran

antar

Shot

kelompok untuk menunjukkan siapa
yang paling hebat).
Tjokro

:

cukup..cukup..!!

apaaa

inii… mundur,,,munduurrr,,!! Kalau
kalian-kalian iri, kalau mereka punya
perkumpulan,

maka

buat

perkumpulan yang baik. Kalau kalian
iri mereka punya sekolah-sekolah,
maka buat sekolah yang baik.
Guru silat tionghoa : kalian ini kan
wong suroboyo,,bikin rusuh.. bukan
untuk

sombong,

bukan

untuk

menindas. Kita buat perkumpulan
untuk maju, untuk melindungi hakhak

kita.

Bukan

berkelahi.

Pemerintah blanda itulah musuh kita,
itulah lawan kita. Lu lu harus inget
itu semua!
Tjokro

:

taruhh..

taruuhh..apa

iniii…buaaang senjata kalian. Kalian
semua harus tau. Pemerintah belanda,
tidak menginginkan kalian bersatu.
Kenapa? Karena kaum jawa dan
tionghoa bersatu, maka subur tanah
ini. Tidak perlu ada pertumpahan
darah,

karena

itu

tidak

akan

memenangkan apapun. Bubar kalian
sekarang. Bubaar..!!
Analisis tataran II
Penanda
Terlihat

tjokro

Petanda
memakai Tjokro tidak mau ada pertumpahan

pakaian hitam dan blangkon darah di antara sesama pribumi.
hitam.

Mata

memelototi Karena pertumpahan darah tidak akan

kelompok-kelompok
terlihat

yang memenangkan

berkeringat

akibat tjokro

tawuran.

apapun.

pemerintah

Menurut

hindia-belanda

akan senang jika melihat sesama
pribumi saling berkelahi.
Denotasi

Tjokroamoto
hitam

berada

Konotasi

berpakaian
ditengah

1. Tjokro menunjukkan sikap
yang bijaksana bahwa,

ia

kerumunan banyak masa yang

menyerukan jika iri melihat

tidak

para

memakai

baju

dan

elit

Hindia-belanda

terlihat

berkeringat.

Mata

tjokro terlihat melototi masa.

mempunyai perkumpulan dan
sekolah,

maka

perkumpulan

dan

buatlah
sekolah

yang lebih baik dari mereka.
2. Guru

silat

mengingatkan

tionghoa
bahwa,

membuat perkumpulan untuk
menjadikan warga pribumi
dan tionghoa menjadi maju
dan untuk melindungi diri,
bukan untuk bersombong dan
berklahi.
3. Tjokro berpesan tidak perlu
adanya kekerasan di antara
siapapun, karena kekerasan
tidak

bisa

memenangkan

apapun.
Mitos
Orang-orang pada umumnya sangat bersemangat dan fanatik ketika
mereka mempunyai sebuah perkumpulan. Mereka menganggap bahwa
perkumpulannyalah yang paling hebat. Sehingga memicu kelompok
lainnya untuk bersaing, dengan tujuan untuk membuktikan siapa yang
paling hebat.

Keterangan: Pada adegan di atas adalah kepemimpinan Parsipatif dan Delegatif.
Model kepemimpinan ini adalah suatu yang memberikan seperangkat aturan untuk
menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dan
situasional yang berlainan. Situasi pada adegan di atas adalah pada kondisi tegang,
akhirnya pemimpin mengambil keputusan untuk turun melerai pertikaian karena
situasi yang tidak baik.
Adegan 4
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Tjokro didampingi haji samanhudi

Shot

berpidato di depan para anggota
sarekat islam.
Tjokro : sedulur-sedulurku sekalian,
hari ini kita berkumpul di taman kota
Surabaya.

Untuk

menggalang

kesadaran, bahwa kader ini adalah
tanda bukti kebangkitan hati rakyat
yang selama ini dianggap sepermpat
manusia. Bahwa ketika rakyat telah
bangun dari tidurnya, maka tidak satu
pun

yang

mampu

menghalangi

pergerakannya. Hindia timur adalah
tanah seratus gunung berapi, tanah

dengan rakyat yang tangguh. Sarekat
dagang islam tidak lagi direstui oleh
pemerintah

hindia-belanda.

Tapi

perjuangan

tidak

mati

boleh

perjuangan harus terus diteriakkan dan
sarekat harus tetap ada. Dan agar
perhimpunan ini tetap ada, maka aku
dan tuan haji samanhudi, juga dengan
cendekia

yang

perhimpunan
mengubah

ada

dalam

bersepakat

nama

menjadi

untuk
sarekat

islam. Dulur-dulurku sekalian adalah
semata-mata qodrat dan irodat dari
Allah SWT. Bahwa rakyat harus
bersatu

dalam

ikatan

perjuangan.

“Bahwa perkumpulan Sarekat Islam
yang

awalnya

mengalir,

tidak

seperti

air

yang

lama

lagi

akan

menjadi banjir yang deras. Dalam
Serikat ini mari kita bergerak mari
kita tinggikan nilai keluhuran, mari
kita

bersama-sama

melakukan

perlawaan atas ketertindasan, agar

semua

rakyat

nusantara

tidak

dipandang seperempat manusia,”

Analisis tataran II
Penanda
Tjokro

Petanda

didampingi

haji Tjokro

dan

haji

samanhudi

samanhudi memakai pakaian memutuskan untuk mengubah nama
putih

dan

blangkon.

Ia Sarekat

Dagang

Islam

menjadi

berpidato di depan anggota Sarekat Islam. Tjokro menegaskan
Sarekat

Islam

sambil bahwa rakyat harus bersatu dalam

mengcungkan jari telunjuk.

ikatan

perjuangan.

Tjokro

juga

menyerukan untuk meninggikan nilai
keluhuran,
melakukan
ketertindasan,

dan

bersama-sama

perlawaan
agar

semua

atas
rakyat

nusantara tidak dipandang seperempat
manusia,
Denotasi

Konotasi

Terlihat tjokro didampingi
haji

samanhudi

berpidato

di

depan

anggota

sarekat

1. Tjokro

menganggap

sedang

berkumpulnya rakyat di taman

para

kota Surabaya adalah sebuah

islam.

kebangkitan hati rakyat dan

Tatapan mata yang tajam dan

bersiap untuk berjuang.

sangat serius dengan jari

2. Tjokro menyerukan bahwa,

telunjuk mengacung ke atas.

perjuangan tidak akan penah
berhenti.
3. Tjokroaminoto

dan

haji

Samanhudi bersepakat untuk
mengubah

nama

sarekat

dagang islam menjadi sarekat
islam.
Mitos
Jiwa kepemimpinan seorang tjokroaminoto sudah sangat kuat dan
terlihat oleh rakyat jawa ketika ia berpidato di depan ratusan
masyarakat. Juga sekaligus menjadi ketua Sarekat Islam. Kedatangan
tjokro pada saat itu sangatlah tepat, dimana sejak pangeran diponegoro
memimpin tanah jawa, lebih dari 70 tahun rakyat nusantara tidak lagi
memiliki pemimpin. Rakyat jawa sangat mendambakan sosok “ratu
adil” atau seorang pemimpin yang benar-benar dapat melindungi dan
membantu mereka hingga rakyat nusantara merasakan keamanan,
kenyamanan, keadilan juga kemerdekaan dengan aturan pemerintahan
sendiri. Dan mereka sangat berharap agar tidak lagi dijadikan sapi
perahan

bagi

penjajah

belanda.

Dengan

seruan

seperti

itu

memciptakan perilaku sosial pada masyarakat.
Keterangan: Adegan 4 menunjukkan kepemimpinan demokratis yang selalu
melibatkan semua anggotanya, walaupun dengan pidato atau orasi.

Adegan 5
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Tjokro sedang berkunjung di daerah-

Shot

daerah untuk memantau hasil tani
dan menenegur salah satu petani
untuk segera mendirikan koperasi.
agar rakyat sejahtera dengan hasil
bumi yang dipanennya.
Petani : selamat datang di tempat
kami. Ada hidangan di dalam pak
tjokro.
Tjokro : aku datang ke sini bukan
untuk

menikmati

hidangan,

aku

datang untuk menegur kalian. Sudah
berapa kali aku katakan segera
bentuk koperasi, perlu kalian ketahui
organisasi itu seperti rumah. Rumah
butuh dapur, dapur inilah koperasi
dan untuk mewartakannya perlu
surat kabar. Di pekalongan ada
koperasi batik, di jogja ada koperasi
tebu, di Kalimantan ada koperasi

angkutan laut. Hasil bumi tanah ini
begitu

melimpah,

menjadikan

harusnya

kesejahteraan

ini
bagi

kalian. Bukan orang lain. Bisa bapak
bayangkan

anak

cucu

bapak

nantinya, kali ini terus diambil
diambil dan diambil…segera bentuk
koperasi.

(sambil

meninggalkan

tempat).
Analisis tataran II
Penanda

Petanda

Tjokro dan dua orang petani Tjokro sedang menegur petani untuk
memakai baju putih sedangkan secepat mendirikan koperasi dengan
snevlit memakai baju hitam harapan

semua

masyarakat

bisa

terlihat sedang membicarakan hidup sejahtera.
suatu hal yang penting.
Denotasi

Konotasi

Terlihat tjokro sedang member Tjokro menunjukan sikap pemimpin
penjelasan kepada rakyatnya. yang perhatian dengan kesejahteraan
Tjokro dan dua orang petani rakyatnya dengan cara menegur saat
memakai baju putih sedangkan kebijakan yang ditetapkan tetapi
snevlit memakai baju hitam.

belum dijalankan oleh rakyatnya.

Mitos
Tindakan tjokro yang tergambar di atas adalah salah satu bentuk
profesionalitas dari sosok Tjokroaminoto. Yang ia lakukan yaitu untuk
mensejahterakan rakyatnya, yang mana ia harus memegang teguh
amanat yang diberikan kepadanya oleh seluruh rakyatnya khususnya
di tanah jawa. Karena seyogyanya kesejahteraan rakyat adalah
tanggung jawab seorang pemimpin. Pada akhirnya dia merupakan
simulasi untuk melanggengkan tujuan-tujuan tertentu.
Keterangan: Adegan di atas menunjukkan sikap kepemimpinan Afiliatif yang
memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Seorang pemimpin
mengedepankan kebahagiaan dari anggotnya. Setiap anggotanya memiliki
kesempatan yang sama dalam memberikan ide-ide untuk kemajuan dari
organisasi.
Adegan 6
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Sebelum turun dari kereta semaoen

Shot

menyegat Tjokroaminoto.
Semaoen : “Kenapa bapak tidak
mengelak yang jelas-jelas akan di
penjara, karena artikelnya membela
sesuatu yang benar, dan menyerang
pemerintah Hindia Belanda, sedangkan

menir Snevliet yang bukan peribumi
menuliskan pembelaan dalam surat
kabar dan menyerang keras pemerintah
Belanda, untuk apa pak SI punya
banyak anggota, punya banyak orang,
kalau kita tidak,”
Tjokro : “SI bukan Sneevliet!, dan aku
bukan Sneevliet!, dan perlu kamu
ketahui bahwa aku punya caraku
sendiri untuk menangani untuk tidak
berpihak”

Analisis tataran II
Penanda

Petanda

Di dalam kereta Tjokro dan Tjokro menanggapi dan menegaskan
semaoen berdiri di depan atas
darsono.

pertanyaan

yang

diajukan

Masing-masing semaoen, bahwa ia mempunyai cara

mengenakan pakaian putih sendiri untuk menangani untuk tidak
dan bawahan batik. Terlihat berpihak kepada musuh.
semaoen dan tjokro sedang
berbicara.

Denotasi

konotasi

Tjokroaminoto dan semaun

1. Semaun

mendesak

sedang dalam obrolan yang

tjokroaminoto melawan atas

serius di depan darsono.

tuduhan

Masing-masing

kepada sarekat islam.

pakaian

putih.

memakai
Mereka

yang

ditujukan

2. Tjokroaminoto mempunyai

sedang berada di dalam

keberanian

dan

cara

kereta.

tersendiri untuk mengatasi
masalah dan untuk tidak
berpihak.
Mitos

Sikap anak muda jawa pada massa itu selalu menginginkan perlawaan
secara terang-terang, dengan berbagai jalan salah satunya kekerasan
dengan memanfaatkan kekuatan rakyat. Pemikiran seperti ini banyak
dimiliki anak-anak muda kala itu, tanpa memikirkan dampak yang
ditimbulkan. Daya keritis yang selau dituliskan kepada pemerintah
Hindia Belanda membuat siapapun bisa ditangkap Belanda dan
dimasukan

penjara.

Hal

ini

membuat

identitas

perjuangan

Tjokroaminoto dlam melawan Belanda.

Ketarangan: Pada adegan di atas menunjukkan sikap kepemimpinan demokratis
dengan indikasi selalu melibatkan rakyat.

Adegan 7
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Close

Tjokro : “Dalam konggres ini ada

Up

beberapa hal yang harus kita dibahas
bersama. tanah ini sudah tidak lagi
sepantasnya dipimpin oleh negeri
Belanda,”
Massa : “setuju...! setuju..!,”
Tjokro : “Bahwa tanah ini, sudah
tidak sepantasnya dijadikan seekor
sapi

perahan

diberi

makan

lalu

diambil susunya. Bila mana hal ini
sudah terjadi, maka kelak tanah air
kita, akan menjadi sebuah negara
dengan pemerintahan sendiri, kita
sama-sama memelihara kepetingan
kita dengan tidak pandang bahasa,
bangsa dan agama. Hal ini akan
terwujud
tahun,”

dalam

waktu

sepuluh

Analisis tataran II
Penanda

petanda

Tjokro memakai peci hitam Dalam kongres tjokro menyampaikan
dan jas hitam berdiri di depan kepada anggota SI bahwa, akan
para

anggota

SI

sedang menjadikan

berpidato.

Negara

ini

dengan

mendirikan pemerintahan sendiri serta
selalu

memelihara

kepentingan

sesame dengan tidak pandang bahsa,
bangsa, dan agama. Tjokro juga
menegaskan bahwa hal ini akan
terwujud dalam kurun waktu sepuluh
tahun.
Denotasi
Tjokroaminoto

Konotasi
sedang

1. Keberanian

tjokroaminoto

berpidato di depan ribuan

menyampaikan kepada ribuan

anggota

memakai

anggota sarekat islam bahwa

pakaian hitam dan berpeci

dalam waktu sepuluh tahun

hitam.

sedang

akan terbentuk pemerintahan

menyampaikan

sendiri. Agar rakyat pribumi

SI.

Ia

Terlihat

bersemangat

ia

hal-hal penting.

tidak lagi seperti seekor sapi
perah yang hanya diambil
susunya saja.
2.

Mitos
Keterpurukan, kemiskinan, kebodohan serta penindasan yang dialami
orang Indonesia, menghendaki perubahan dasar disetiap sendi-sendi
kehidupan. setelah adanya politik etis, rakyat Jawa masih tetap miskin,
dan hak-haknya dirampas sehingga banyak menjadi budak Belanda,
dan putusnya harapan akan masa depan. Dan semuanya berujung untuk
membentuk pemerintahan yang mengarah ke tindakan sosial dan
membentuk pencitraan.
Keterangan: Sangat jelas bahwa adegan di atas menunjukkan sikap
kepemimpinan demokratis yang selalu melibatkan rakyat dalam hal apapun.
Adegan 8
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Dalam rapat yang tidak dihadiri

Shot

Tjokroaminoto,

para

anggota

berdebat karena berbeda pendapat
antara kubu semaun yang menentang
pendapat dari kubu Haji Agus Salim
(yang mendukung tjokroaminoto).
Kusno

(soekarno)

tuan..dengarkan
Gandi

yang

mengatakan

:

tuan-

kata-kata

gandi.

menyatukan
my

nasionalism

asia
is

humanity.
anggota

Untuk
sarikat

itu,

kita

islam

juga

harusnya

bersatu. Karena apa? Karena sebuah
bangsa hanya dapat dibentuk dari
sebuah kemanusiaan.
Analisis tataran II
Penanda
Di

sebuah

ruangan

Petanda
kusno Kusno

sedang

memberikan

berdiri di depan agus salim. penjelasan bahwa semua anggota SI
Dengan mengacungkan jari harus bersatu.
telunjuk.
Denotasi
Kusno berdiri di depan agus Kusno

Konotasi
meyakinkan

kepada

para

Salim sedang menyampaikan pengurus SI bahwa, sebuah bangsa
sesuatu kepada para pengurus hanya dapat dibentuk dari sebuah
SI. Kusno memakai pakaian kemanusiaan.
putih.

Mitos
Kondisi masyarakat saat itu mengalami situasi yang sangat sulit
dengan banyak masyarakat kehilangan kepemilikan tanah setelah
dirampas oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga kemiskinan
merajalela. Disisi lain kebodohan yang melanda orang Jawa
menghendaki desakan untuk mendirikan sekolah. Dari ribuan orang
jawa hanya ratusan yang sekolah. Sekolah saat itu hanya untuk
golongan elit tidak untuk kepentingan umum, serta pembagian kasta
tertentu untuk bisa sekolah. Pada akhirnya nilai-nilai yang ada
hanyalah persatuan untuk membentuk identitas sosial.
Katerangan: Kusno Mewarisi sikap kepemimpinan tjokroaminoto, yaitu
demokratis, yang pada adegan di atas terlihat kusno sedang berdebat dengan
teman-temannya untuk memperoleh suara terbanyak.
Adegan 9
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Long

Tjokro : konco-konco. Kemerdekaan,

Shot

Kebersamaan,

dan

persaudaraan

adalah islam. pikiran boleh berbeda,
dan pikiran selalu baik. Nasionalisme,
komunisme, sosialisme, namun yang
berbahaya

adalah

ketika

tangan

digunakan untuk menerjemahkan kata-

kata kekerasan. Ini berbahaya. Islam
adalah salam perdamaian. Islam adalah
perjuangan untuk menuju kehidupan
yang lebih baik.
Analisis tataran II
Penanda

Petanda

Di dalam ruangan terbuka Tjokro

menjelaskan

kepada

para

para pengurus SI berkumpul. anggotanya bahwa berbeda pikiran
Snevlit

juga

hadir

dalam boleh, tetapi tidak boleh ada kekerasan

kumpulan tersebut.

di dalam perbedaan tersebut.

Denotasi

Konotasi

Tjokroaminoto berpidato di

1. Tjokroaminoto percaya bahwa

depan anggota SI di dampingi

islam adalah salam perdamaian

Snevlit.

untuk

berpakaian

Tjokroaminoto
hitam.

Mereka

berkumpul di sebuah ruangan
terbuka.

semua

umat,

untuk

rakyat.
2. Tjokroaminoto

berpendapat

bahwa perbedaan pendapat dan
pikiran itu baik, tetapi selalu
dalam perdamaian.
Mitos

Pada masa itu pemikiran yang berdeda sangatlah sensitif, maka dari itu
Tjokro menyampaikan kepada pada anggotanya agar selalu menjaga
perdamaian dengan menggunakan agama islam sebagai pemersatu.

Perbedaan pendapat itu dianggap baik dengan mengesampingkan
adanya nilai-nilai kebrsamaan dan membentuk tindakan sosial.
Keterangan: Padegan di atas adalah termasuk indikasi kepemimpinan
demokraasi yang melibatkan parang anggotanya.
Adegan 10
Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Tjokro : “Sodara-sodara situasi tidak

shot

menentramkan kita semua, banyak
diantara

kita

ditangkap,

karena

pikiran dan perjuangannya, tapi hari
ini kedatangan kalian meyakinkan
ku. Bahwa pikiran masa depan tidak
pernah mati, hari ini, rumah ini terasa
seperti

sebuah

bangsa,

rumah

bersama, perjuangan adalah rumah
kita bersama,”
Analisis tataran II
Penanda

Petanda

Tjokro didampingi haji agus Tjokro meyakinkan masyarakat agar
salim dan kusno, berdiri di tetap tenang dengan situasi dan
hadapan

masyarakat.tjokro kondisi yang tidak menentramkan.

dan haji agus salim memakai Tjokro juga menyampaikan agar
pakaian hitam berpeci hitam tetap

semangat

untuk

berjuang

dan kusno berpakaian putih. menuju masa depan.
Terlihat

tjokro

sedang

menyampaikan sesuatu.
Denotasi
Tjokroaminoto

Konotasi
berpidato Tjokroaminoto meyakinkan bahwa

bersama agus salim dan kusno perjuangan demi masa depan tidak
berdiri di depan rumah yang akan pernah padam walaupun dalam
dihadiri masyarakat sekitar. Ia situasi dan kondisi apapun.
menyerukan

kepada

masyarakat agar selalu tenang
dan berjuang dalam kondisi
apapun.
Mitos
Perpecahan yang terjadi di tubuh SI berbuntut perbedaan pandangan.
Ideologi yang dimiliki memberikan jalan perjuangan masing-masing.
Pada akhirnya perjuangan yang tanpa padam menjadi personalitas dan
gaya tindakan sosial.
Keterangan: Padegan di atas adalah termasuk indikasi kepemimpinan
demokraasi yang melibatkan parang anggotanya.
Adegan 11

Analisis tataran I
Shot

Visual

Dialog

Medium

Masyarakat sedang menghalangi para

Shot

tentara yang akan menangkap dan
membawa

tjokroaminoto

ke

pengadilan.
Tjokro : jangan kita hancurkan semua
ini dengan kekerasan sekalipun kita
memiliki kekuatan untuk itu. Aku
akan berjalan sendiri ke pengadilan.
Akan ku buktikan, bahwa tidak ada
penjara

yang

sanggup

untuk

memenjarakan

kebebasan

dan

harapan.

ada

dan

pengadilan

Tidak
yang

peluru

sanggup

untuk

menahan keadilan dan hak-hak kita.
Mari kita wujudkan cita-cita kita
bersama-sama.

Mendirikan

pemerintahan sendiri, di zaman baru
dengan hukum dunia.

Analisis tataran II
Penanda

Petanda

Tjokro berpakaian putih, haji Keributan terjadi antara masyarakat
agus salim berpakaian hutam dengan polisi hindia-belanda untuk
dan

polisi

hindia-belanda menghalangi

polisi

hindia-belanda

berpakaian putih. Di depan yang akan membawa tjokroaminoto
rumah terlihat tjokro sedang ke pengadilan. Tjokro menyampaikan
menyampaikan

sesuatu bahwa ia akan berangkat sendiri ke

dengan mengacungkan jari pengadilan.
telunjuknya.

Dan

menyampaikan

kepada masyarakat agar tidak perlu
ada kekerasan sekalipun mempunyai
kekuatan

untuk

melawan.

Yang

terakhir tjokro mengajak bersamasama mewujudkan cita-cita untuk
mendirikan pemerintahan sendiri di
zaman baru dengan hokum yang baru.
Denotasi
Tjokroaminoto
depan

didatangi

berada

rumah

kerumunan

Konotasi
di

1. Tjokroaminoto bahwa jangan

bersama

sampai menghancurkan semua

masyarakat
polisi

Hindia-

hal dengan kekerasan.
2. Ia

menyampaikan

bahwa

Belanda. Ia akan akan dibawa

harapan akan selalu terwujud

ke penjara atas tuduhan yang

dengan

sebuah

perjuangan,

di tujukan padanya.

tetapi selalu ada proses untuk
mencapai

sebuah

harapan

tersebut.
Mitos
Secara tidak langsung Tjokro menunjukkan kepada masyarakat bahwa
ia berani karena benar, takut karena salah. Ia tetap dalam pendirian
yang sama yaitu memperjuangkan kebenaran. Pada akhirnya,
perjuangan keras menjadi identitas perilaku sosial dalam mencari
kebenaran.
Keterangan: Padegan di atas adalah termasuk indikasi kepemimpinan
demokraasi yang melibatkan parang anggotanya.
Dari hasil analisis data berupa adegan-adegan dalam film Guru
Bangsa Tjokroaminoto di atas secara denotasi adalah bahwa sosok
Tjokroaminoto merupakan seseorang yang berasal dari keturunan
priyaipangrehpraja yang tidak pernah menuruti apa yang diperintahkan
oleh Belanda dan orang yang tidak sepaham dengannya dan selalu
memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi dari kekangan Belanda. Makna
konotasi yang terdapat adalah dia berusaha melawan Belanda yang selalu
bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat pribumi dengan pemikiranpemikirannya. Semua itu disebabkan oleh besarnya rasa tanggung jawab
yang besar dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang ada dalam
dirinya. Sedangkan mitos yang terkandung dalam adegan-adegan di atas
adalah sikap profesionalitas yang dimiliki oleh Tjokroaminoto yang

terlihat dari usahanya dalam mensejahterakan rakyat jawa dan memegang
teguh amanat yang diberikan kepadanya sebagai seorang pemimpin.
Sehingga

menciptakan

keprofesianalan

personalitas

Tjokroaminoto

dan

sebagai

tindakan
seorang

sosial

pemimpin

dalam
yang

memegang kendali atas kekuasaan yang dimiliki. Karena sejatinya tidak
ada pemimpin tanpa kekuasaan.
Ditengah kebodohan, kemiskinan dan penindasan, terlihat kondisi
masyarakat pada masa itu mengalami mental yang tertekan.Jangankan
berfikir untuk menempuh pendidikan, dalam melakukan aktivitas seharihari mengalami pengekangan yang dilakukan pemerintah Hindia
Belanda.Tjokroaminoto hadir sebagai seorang pembawa harapan dan
perubahan atau orang Jawa menyebut Satrio Piningit.

B. Analisis Pesan Kepemimpinan
Setiap media massa tentu memiliki tujuan yang ingin disampaikan.
Termasuk film pastilah membawa suatu pesan tertentu. Melalui
penggambaran, sebuah film secara visual maupun verbal menyampaikan
pesan baik tersirat maupun tersurat.
Berhubungan dengan hal tersebut, di dalam film ini penulis
menemukan beberapa pesan kepemimpinan yang ingin disampaikan oleh
komunikator kepada komunikan, yang dimaksudkan komunikan dalam
konteks ini adalah penonton.Pesan kepemimpinan yang dapat mengajarkan
kepada komunikan betapa pentingnya mempelajari tentang bagaimana

menjadi pemimpin yang baik, adil, jujur, pengertian, bertanggung jawab,
dapat mengayomi dan melindugi semua

di dalam berkeluarga,

berorganisasi dan, bernegara.Penulis menemukan pesan kepemimpinan
yang terdapat pada film Guru Bangsa Tjokroaminoto, yaitu :
1. Mempunyai Kepekaan Terhadap Suatu Masalah Atau Fakta
Pada adegan 5 Tjokroaminoto berkunjung ke suatu tempat
untuk mengontrol bagaimana perkembangan ekonomi di
daerah-daerah.Tjokro mengatakan “aku datang ke sini bukan
untuk menikmati hidangan, aku datang untuk menegur kalian.
Sudah berapa kali aku katakan segera bentuk koperasi, perlu
kalian ketahui organisasi itu seperti rumah. Rumah butuh
dapur, dapur inilah koperasi dan untuk mewartakannya perlu
surat kabar.” Ini menunjukkan kepedulian seorang pemimpin
terhadap fakta atau masalah yang terjadi.
Pemimpin

memerlukan

kemampuan

untuk

memahami

bawahannya, sehingga ia dapat mengetahui kekuatan mereka,
kelemahan mereka juga berbagai ambisi yang ada. Disamping
itu harus mempuyai intruspektif (memandang diri sendiri)
sehingga ia bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan dan
tujuan yang layak.76
2. Mampu Menentukan Mana Yang Harus Lebih Diprioritaskan
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Umi Farida, Manajemen Sumber Daya Manusia II, (Ponorogo: UNMUH Ponorogo
Press, 2016), 52.

Pada adegan 6 Tjokroaminoto menunjukkan sikap pemimpin
yang tidak gegabah dalam menghadapi suatu, mengetahui mana
yang harus lebih diprioritaskan agar tidak terjadi masalah baru,
dan selalu mempunyai cara tersendiri untuk memecahkan suatu
masalah dengan bersih. Tjokro berkata “SI bukan Sneevliet!,
dan aku bukan Sneevliet!, dan perlu kamu ketahui bahwa aku
punya

caraku

berpihak.”Ini

sendiri

untuk

menunjukkan

menangani

bahwa

untuk

pemimpin

tidak

sebaiknya

mempunyai kriteria yang demikian.Seorang pemimpin yang
pandai adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk
memilih atau menentukan mana yang penting dan mana yang
tidak.Kemampuan

ini

sangat

diperlukan

karena

pada

kenyataannya sering masalh-masalah yang harus dipecahkan
bukanlah datang satu persatu tetapi bersamaan dan berkaitan
dengan yang lainnya.77
3. Mampu Untuk Berkomunikasi
pada adegan 3, 4, 8, 9, dan 10 menunjukkan bahwa
Tjokroaminoto dapat berkomunikasi dengan baik. Pada adegan
tersebut Tjokroaminoto sama-sama sedang berpidato di depan
massa

yang

mempengaruhi

sang

banyak,

masyarakat

dan
umum.

itu

semua

Kemampuan

berhasil
untuk

berkomunikasi dan menerima merupakan keharusan bagi
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Ibid, 53.

seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang
bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu
pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain
mutlak perlu dikuasai. 78
4. Keberanian Untuk Mengambil Keputusan
pada adegan 2, 7 dan, 11 menunjukkan bahwa keberanian
seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan di dalam
situasi apapun, di manapun, dan keputusan untuk jangka
panjang maupun pendek. Keputusan yang baik adalah suatu
pendapat atau tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan
teknik tertentu, dimana cara tersebut bias diterima oleh semua
pihak. Jadi dalam membuat keputusan, seorang pemimpin tidak
hanya melihat dari sudut pandang pribadi, melainkan harus
memperhatikan beberapa pandangan orang lain agar keputusan
yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.79
5. Mempunyai Kemampuan Untuk Berpolitik
Pada adegan 1 menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus
mempunyai potensi untuk berpolitik.Karena seorang pemimpin
adalah seseorang yang sangat di handalkan oleh para anggota
atau masyarakat untuk bisa mengayomi, melindungi dan
mensejahterakan.
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Menurut jenis kepemimpinan, Tjokroaminoto adalah sebagai
pemimpin demokratis. Indikasi yang menunjukkan Tjokroaminoto adalah
pemimpin demokratis adalah bahwa, semua peran Tjokroaminoto dalam
memimpin para anggotanya selalu melibatkan dari orang-orang terdekat
untuk dimintai pendapat untuk dipertimbangkan dan diputuskan.
Selain itu terdapat koordinasi pekerjaan pada bawahan dengan
penekan pada rasa tanggung jawab internal (diri sendiri) dan kerjasama
yang baik. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif,
dinamis, dan terarah. Hal ini dibuktikan dalam persiapan konggres Sarekat
Islam di rumah Peneleh Surabaya.
Sebagai Pemimpin Sarekat Islam dengan massa terbesar saat itu.
Banyak waktu Tjokro disibukan dengan aktivitas organisasi. Meski
demikian, Tjokro tetap memanfatkan waktu luangnya untuk keluarganya.
Sebagai pemimpin Tjokro selalu menempatkan organisasi dan keluarganya
disisi yang berbeda.Tjokro selau menganggap semua adala keluarga yang
harus diberi kasih sayang dan lindungan.

BAB V
PENUTUP

A.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang terdapat dalam Bab IV, dari
rumusan masalah yang pertama, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Dalam film ini, tanda-tanda yang digambarkan melalui karakter dan
gerak isyarat tergambar dengan jelas dan menampilkan nilai-nilai
nasionalisme yang dapat dianalisa secara denotasi, konotasi dan mitos.
a. Denotasi.
Berdasarkan hasil analisis dari film berjudul “Guru Bangsa
Tjokroaminoto”, Makna denotasi yang terkandung didalamnya
adalah bahwa sosok Tjokroaminoto merupakan seseorang yang
berasal dari keturunan priyaipangrehpraja yang tidak pernah
menuruti apa yang diperintahkan oleh Belanda dan orang yang
tidak sepaham dengannya. Hingga akhirnya dia rela melepaskan
gelar priyaipangrehpraja yang dimilikinya dan mendirikan serta
memimpin sebuah organisasi Islam bernama “Sarekat Islam” yang
bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat
Indonesia dan berniat membentuk pemerintahan sendiri.

b. Konotasi
Makna konotasi yang tersirat di dalam film ini adalah bahwa
Tjokroaminoto merupakan sosok yang tidak tega melihat
ketidakadilan yang diterima oleh rakyatnya. Sehingga dia berusaha
melawan Belanda yang selalu bertindak sewenang-wenang
terhadap rakyat Indonesia dengan pemikiran-pemikirannya. Semua
itu disebabkan oleh besarnya rasa tanggung jawab yang besar
dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang ada dalam
dirinya.
c. Mitos
Mitos yang terkandung dalam film ini yaitu sikap profesionalitas
yang dimiliki oleh Tjokroaminoto yang terlihat dari usahanya
dalam mensejahterakan rakyat jawa dan memegang teguh amanat
yang diberikan kepadanya sebagai seorang pemimpin. Sehingga
menciptakan

personalitas

dan

tindakan

sosial

dalam

keprofesianalan tjokroaminoto sebagai seorang pemimpin.
Dari ketiga makna diatas, penulis menyimpulkan bahwa rasa
nasionalisme yang dimiliki oleh tokoh pencetus generasi muda bangsa
berbakat yakni Tjokroaminoto, telah melekat didalam dirinya sejak remaja
bahkan sebelum itu atas dasar agama Islam, karena Islam sangat
menganjurkan umatnya untuk menanamkan sikap nasionalisme dalam diri
mereka.

Berdasarkan rumusan masalah kedua, penulis dapat menyimpulkan
bahwa pesan kepemimpinan yang terdapat pada film Guru Bangsa
Tjokroaminoto, yaitu bahwa seorang pemimpin seharunya mempunyai
kepekaan terhadap suatu masalah atau fakta, mampu menentukan mana
yang harus lebih diprioritaskan, mampu untuk berkomunikasi dan
bersosialisasi dengan rakyatnya secara baik, memiliki keberanian untuk
mengambil keputusan serta mempunyai kemampuan untuk berpolitik.
Menurut jenis kepemimpinan, Tjokroaminoto sebagai pemimpin
yang demokratis yang selalu memberikan bimbingan yang efisien kepada
para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada bawahan dengan
penekanan pada rasa tanggung jawab internal (diri sendiri) dan kerjasama
yang baik.
B. Saran
1. Penulis berharap dengan banyaknya sumber bacaan tentang penelitian
yang menggunakan teori kepemimpinan mampu menambah informasi
tentang kepemimpinan yang sangat menarik untuk dibahas.
2. Penulis

berharap

akan

banyak

mahasiswa

yang tertarik

dan

menggunakan analisis semiotika sebagai bahan menyelesaikan masalah
dalam penelitian.
3. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Keritik dan saran
dibutuhkan untuk perbaikan terutama berkaitan dengan semiotika yang
membedah kepemimpinan tokoh.

4. Dengan adanya penelitian tentang film dengan pisau analisis semiotika
mampu memberikan informasi dan daya kritis bagi masyarakat
sehingga mampu melihat pesan yang mendalam disebuah film.
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