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ABSTRAK 

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, yang digunakan sebagai media 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Banyak pesan-pesan yang ingin 

disampaikan oleh sutradara film untuk kemudian dimasukkan ke dalam karyanya baik secara 

tersirat maupun tersurat. Salah satunya adalah film Selamat Pagi, Malam karya Lucky 

Kuswandi. Pada tahun 2020, film yang telah rilis sejak tahun 2014 ini berhasil masuk jajaran 

tayang di platform Netflix bersanding dengan film-film Indonesia yang baru tayang. 

Ternyata, film ini mendapatkan apresiasi yang kurang dari warga Indonesia itu sendiri. 

Padahal, ada pesan dan sudut pandang berbeda yang ingin disampaikan melalui film ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk penyimpangan 

sosial yang tergambarkan dalam film Selamat Pagi, Malam dan apa saja faktor yang 

melatarbelakanginya. Metodologi yang digunakan adalah Semiotika model Roland Barthes, 

24 dari 50 scene dianalisis kemudian dilihat aspek sosial yang berupa makna denotasi dan 

konotasi, kemudian dari makna konotasi diambil sebuah mitos yang ada dalam setiap 

karakteristiknya. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan Teori Fungsionalisme guna menganalisis faktor dari 

penyimpangan sosial yang terjadi.  

Berdasarkan hasil penelitian, ada 4 bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di dalam 

film Selamat Pagi, Malam yaitu pemakaian narkoba, seks bebas, gigolo dan LGBT. 

Ditemukan pula penyimpangan sosial tersebut terjadi karena ada faktor pendorong yang 

melatarbelakangi si tokoh melakukan penyimpangan sosial. Hal ini didasari dari rangkaian 

tanda berupa dialog, ekspresi, gesture, teknik pengambilan gambar, intonasi bicara, dan 

tanda-tanda konotatif lainnya dalam scene yang dipilh maka dapat ditarik bentuk 

penyimpangan sosial yang terjadi.  

Kata Kunci : Film, Semiotika Roland Barthes, Penyimpangan Sosial, Selamat Pagi 

Malam 



 

I. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Film menawarkan berbagai macam 

fungsi dalam media pembelajaran, 

fungsi-fungsi tersebut dapat bekerja 

tergantung dengan metode yang 

digunakan dalam pengajaran tersebut. 

Kelebihan dari menggunakan film 

sebagai bahan pengajaran yaitu film 

adalah media yang nyaman dan 

menarik perhatian penontonnya dalam 

teori dan konsep yang sedang 

didiskusikan. Penonton dengan mudah 

akan bisa melihat langsung teori dan 

konsep secara langsung. Dalam lebih 

dari arti kiasan, konsep dan teori 

tergambarkan langsung di layar pada 

film yang sedang mereka tonton. 

(Champoux, 1999) & (Tafonao, 2018) 

& (Dale, 1954). Dapat disimpulkan 

bahwa film menjadi salah satu media 

komunikasi maasa abstrak yang tepat 

untuk menyampaikan pesan moral, 

melihat banyaknya efektivitas dan 

kelebihan ketika menggunakan film 

sebagai bahan media pembelajaran.  

Dilansir dari artikel CNBC 

Indonesia, penonton film Indonesia 

tahun rilis 2019 menembus sampai 

angka 15 juta, tepatnya 15.105.815 juta 

penonton (Hasibuan L. , 2019). Hasil 

ini menjadi hal yang membanggakan 

bagi Indonesia karena penikmat film 

lokal naik hingga 60%. Maka tak heran 

jika film banyak digunakan para 

komunikator sebagai media 

penyampaian pesan  kepada para 

komunikan. Contoh, film Indonesia 

yang baru rilis pada tahun 2019 

kemarin, “Dua Garis Biru” karya Gina 

S. Noer yang menyelipkan pesan 

tentang pentingnya edukasi seks sejak 

dini juga pesan tentang menikah dan 

hamil di usia muda yang tidak bisa 

disepelekan. Menurut sebuah survey 

yang dilakukan oleh Gen Sindo 

melalui daring, dari 136 responden 

yang diambil, 40% responden memilih 

genre drama sebagai genre yang paling 

diminati (Kamilah, 2019)  namun, 

jumlah film dengan genre drama yang 

hanya mengangkat isu sosial sangatlah 

sedikit, kebanyakan film bergenre 

drama romansa yang paling banyak 

disenangi oleh masyarakat.  

Salah satu film lainnya yaitu karya 

seorang sutradara dari film terkenal 

Galih dan Ratna (2017) dan Bridezilla 

(2019), Lucky Kuswandi. Penulis ingin 

menganalisis salah satu filmnya yang 

berjudul “Selamat Pagi, Malam” 

(2014).  Film ini merupakan film 

independen yang ditayangkan di 

bioskop hingga menjadi film komersil. 

Pada  tahun 2020 ini, film “Selamat 

Pagi, Malam” yang rilis pada tahun 

2014 mendapatkan hak  tayang di 

Netflix dengan judul “The Absence of 

The Sun”, bersanding dengan film-film 

yang baru tayang di Indonesia seperti 

Dilan 1990 (2018), Dilan 1991(2019), 

Milea (2020), Imperfect (2020), dan 

NKCTHI (Nanti Kita Cerita Tentang 

Hari Ini)(2020). (Ulfa, 2020).  

“Selamat Pagi, Malam” merupakan 

satu-satunya film  Indonesia tahun rilis 

2014 yang mendapatkan hak tayang 

pada tahun 2020. Selain itu pula, dari 4 

contoh film serupa di atas, hanya film 

“Selamat Pagi, Malam” lah yang 

tayang di Netflix. Dapat diketahui 



bahwa Netflix merupakan platform 

streaming yang sedang digemari.  

“Selamat Pagi, Malam” 

menceritakan tentang kehidupan 3 

orang perempuan di kota Jakarta yang 

mempunyai masalahnya masing-

masing.“Selamat Pagi, Malam” 

merupakan film nasional yang banyak 

menuai apresiasi dari luar negeri, 

namun masih kurang apresiasi di 

negara sendiri. Dilansir dari artikel 

Ngobrolin Film (2014) jumlah 

penonton “Selamat Pagi, Malam” di 

Indonesia selama tayang hampir 

seminggu hanya mampu menembus 

9.000 penonton saja. Berbeda dengan 

film Indonesia lainnya yang juga 

tayang pada tahun tersebut, seperti 

Marmut Merah Jambu, bergenre 

komedi romansa yang telah ditonton 

sebanyak 640.682 orang. Ada juga film 

Comic 8 bergenre komedi yang 

berhasil menjadi film paling laris di 

tahun 2014 dengan jumlah penonton 

sebanyak 1.624.067 jiwa (Afrisia, 

2014). Tentu angka ini patut menjadi 

pertanyaan, mengapa sedikit sekali 

orang tertarik menonton film yang 

sudah menuai prestasi di luar negeri 

itu. Padahal Lucky Kuswandi telah 

menyisipkan beberapa pesan dan 

fenomena di dalam karyanya. Dengan 

mengangkat latar belakang kota 

Jakarta dan dunia malamnya, “Selamat 

Pagi, Malam” merupakan film dimana 

penontonnya akan disuguhkan sisi 

jujur dari kota Jakarta pada malam 

hari. Lucky Kuswandi mengangkat isu-

isu sensitif seperti ras, gender, dan 

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan 

Transgender) dan menempatkannya di 

film tersebut. Telah menjadi sebuah 

keputusan berani bagi Lucky 

Kuswandi untuk mengangkat isu 

tersebut dan menyingkap 

kebenarannya melalui film yang ia 

buat. Dalam filmnya ia menceritakan 

bagaimana secara terselubung, 

kehidupan tersebut tidak akan pernah 

bisa hilang dan akan selalu ada. 

Penulis ingin menjadikan film ini 

sebagai obyek penelitian dengan judul 

Analisis Bentuk-Bentuk 

Penyimpangan Sosial dalam film 

Selamat Pagi, Malam karya Lucky 

Kuswandi melalui Pendekatan 

Semiotika Roland Barthes 

RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah 

dikemukakan oleh penulis di atas, 

penyimpangan sosial yang 

tergambarkan di film “Selamat Pagi, 

Malam” nyata terjadi di Indonesia, 

dan masih sering ditemukan bahkan 

hingga tahun ini. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengangkat 

rumusan masalah dari penelitian ini, 

yaitu:  

1. Apa saja bentuk-bentuk 

penyimpangan sosial yang ada di 

dalam film “Selamat Pagi, 

Malam” karya Lucky Kuswandi? 

2. Apa saja faktor-faktor yang 

melatarbelakangi penyimpangan 

sosial di dalam film “Selamat 

Pagi, Malam” karya Lucky 

Kuswandi? 

TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah di atas maka 

penulis membuat tujuan penelitian ini, 

yaitu: 



1. Untuk mengetahui apa saja 

bentuk-bentuk penyimpangan 

sosial yang ada di dalam film 

“Selamat Pagi, Malam” karya 

Lucky Kuswandi 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang melatarbelakangi 

penyimpangan sosial di dalam 

film “Selamat Pagi, Malam” 

 

II. KERANGKA TEORI 

 

ILMU KOMUNIKASI 

Istilah komunikasi atau dalam 

bahasa inggris communication 

berasal dari kata Latin 

communicato, dan bersumber dari 

kata communis yang berarti sama. 

Jika ada dua orang terlibat dalam 

komunikasi, misalnya dalam 

bentuk percakapan maka 

komunikasi akan terjadi atau 

berlangsung selama ada kesamaan 

makna mengenai apa yang 

dipercakapkan. Kesamaan bahasa 

yang dipergunakan dalam 

percakapan itu belum tentu 

menimbulkan kesamaan makna. 

Dengan lain perkataan, mengerti 

bahasanya saja belum tentu 

mengerti makna yang dibawakan 

oleh bahasa itu. Jelas bahwa 

percakapan kedua orang tadi dapat 

dikatakan komunikatif apabila 

kedua-duanya, selain mengerti 

bahasa yang dipergunakan, juga 

mengerti makna dari bahan yang 

dipercakapkan (Effendy O. U., 

2009) 

 

KOMUNIKASI MASSA 

Ciri paling utama dari media massa 

adalah bahwa mereka dirancang 

untuk menjangkau banyak orang. 

Khalayak potensial dipandang 

sebagai sekumpulan besar dari 

konsumen yang kurang lebih 

anonim, dan hubungan antara 

pengirim dan penerima dipengaruhi 

olehnya. ‘Pengirim’ sering kali 

merupakan  lembaga itu sendiri 

atau seorang komunikator 

profesional (jurnalis, presenter, 

produser, penghibur, dan lain-lain) 

yang dipekerjakan oleh lembaga 

tersebut. Jika bukan, maka suara 

masyarakat yang mendapatkan atau 

membeli akses kepada saluran 

media (pengiklan, politisi, 

pengkhotbah, pengacara, dan 

sebagainya). (McQuail, 2011) 

 

FILM 

Film adalah suatu bentuk 

komunikasi massa elektronik yang 

berupa media audio visual yang 

mampu menampilkan kata-kata, 

bunyi, citra dan komunikasinya. 

Film juga merupakan salah satu 

bentuk komunikasi modern yang 

kedua muncul di dunia (Sobur, 

2006). Boggs dan Dennis (2008) 

menganggap film sebagai “suatu 

bentuk ekspresi yang mirip dengan 

media seni lainnya” , yang 

terbentuk melalui “permainan 

gambar/pandangan, bunyi, dan 

gerakan yang saling menyatu dan 

berkesinambungan.” Di sini, Boggs 

dan Patrie menganggap film 

memiliki kemiripan dengan 

berbagai bentuk seni lain, yang di 

antaranya adalah seni lukis dan 

fotografi, seni drama, seni musik, 

bahkan seni sastra (puisi dan 



novel). Film merupakan alat media 

massa bersifat audio visual yang 

menggambarkan realita yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

PENYIMPANGAN SOSIAL 

Dari perspektif sosiologis, 

penyimpangan bersifat relatif. 

Becker berpendapat yang dikutip 

dari buku “Pengantar Sosiologi” 

karya Pujileksono, (2018) bahwa 

penggambaran interpretasi dari 

kata penyimpangan  sebagai 

“bukan tindakan itu sendiri, tetapi 

reaksi terhadap tindakan, yang 

membuat sesuatu menyimpang”. 

Ini bertepatan dengan pandangan 

interaksionis simbolik. Dalam 

beberapa kasus, seseorang tidak 

perlu melakukan apapun untuk 

diberi label penyimpangan. Dia 

dapat dituduh atau didiskreditkan 

karena cacat lahir, ras, atau 

penyakit. Bahkan kejahatan itu 

relatif ketika menafsirkan 

penyimpangan aktor. 

 

LGBT TERMASUK 

PENYIMPANGAN SOSIAL 

Dosen Fakultas Keperawatan USU 

ahli kesehatan Jiwa, Roxsana Devi 

dalam sebuah forum diskusi yang 

diselenggarakan oleh aktivis 

Hizbut Tahrir Indonesia 

mengatakan bahwa walaupun 

kelompok LGBT mengkalim 

keberadaannya karena faktor 

genetis dengan teori “Gay Gene” 

yang diusung oleh Dean Hamer 

pada tahun 1993,  tak lama 

setelahnya Dean ebagai 

seorang gay kemudian 

meruntuhkan sendiri hasil risetnya. 

Dean mengakui risetnya itu tak 

mendukung bahwa gen adalah 

faktor utama yang menentukan 

melahirkan homoseksualitas. 

Karena ternyata lingkungan juga 

berpengaruh besar terhadap 

kemunculan dari sifat makhluk. 

Secara genetik, fenomena LGBT 

tidak terbukti secara ilmiah 

merupakan fenomena dari faktor 

gen. Kode gen “Xq28” yang 

selama ini ditengarai sebagai gen 

pembawa kecenderungan fenotepe 

homoseksual, tidak terbukti 

mendasari sifat dari homoseksual. 

(Wahyuni, 2016) 

Dalam forum tersebut 

menambahkan secara sudut 

pandang hubungan sosial 

kemasyarakatan, justru persoalan 

LGBT ini muncul dari sudut 

pandang yang salah dalam melihat 

“naluri seksual”. Sehingga 

fenomena LGBT merupakan 

penyakit masyarakat atau sebuah 

penyimpangan seksual, dan 

penyakit masyarakat ini “menular”. 

lagi, Roxsana menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

muncunya LGBT dengan 

menggunakan teori perkembangan 

psikoseksual. Diantaranya ialah 

faktor biologi dalam arti 

pengkondisian lingkungan, faktor 

psikologi dan faktor lingkungan 

(bagaimana cara memperlakukan 

seorang anak sesuai kodratnya). 

 

TEORI FUNGSIONALISME 

Menurut Sugeng dalam bukunya 

(2018) sudah sejak lama sosiologi 

mencoba menjelaskan 

penyimpangan dan kejahatan yang 

terjadi di masyarakat. Penjelasan 



sosiologis tentang penyimpangan 

dan kejahatan, berangkat dari 

beberapa pertanyaan seperti, 

Apakah penyimpangan itu? Apa 

bedanya dengan kejahatan? 

Mengapa terjadi penyimpangan 

dan kejahatan? Bagaimana hal itu 

memengaruhi masyarakat? Para 

sosiolog mencoba menjelaskan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dengan mengembangkan berbagai 

teori.  

Secara singkat, Brinkerhoff and 

White merangkum tiga teori utama 

dalam sosilogi dalam menjelaskan 

masalah perilaku menyimpang, 

yaitu teori fungsionalisme, teori 

interaksionisme simbolis, dan teori 

konflik. Untuk penelitian ini 

penulis menggunakan teori 

fungsionalisme sebagaimana dalam 

pengertiannya, Teori 

Fungsionalisme menjelaskan 

penyimpangan dan kejahatan yang 

dilakukan merupakan hasil 

kontribusi dari berbagai unsur yang 

ada di masyarakat dan memiliki 

fungsi sosial. Sebagai contoh 

prostitusi sebagai sebuah 

penyimpangan sosial, terjadi 

karena persoalan ekonomi, 

kegagalan berumah tangga, 

keterbatasan lapangan kerja, dan 

gaya hidup. prostitusi juga 

memiliki fungsi tersembunyi 

(fungsi latent) di antaranya sebagai 

lapangan pekerjaan untuk menekan 

pemerkosaan. Begitu juga dengan 

kejahatan. 

Emile Durkheim (1893) percaya 

bahwa penyimpangan merupakan 

bagian penting dari maasyarakat 

yang sukses. Salah satu cara 

penyimpangan adalah fungsional, 

menurutnya, adalah bahwa hal itu 

menantang pandangan orang-orang 

saat ini. Selain itu pula Durkheim 

mencatat, ketika penyimpangan 

dihukum, ia menegaskan kembali 

norma sosial yang dipegang saat 

ini, yang juga berkontribusi pada 

masyarakat (Pujileksono, 2018).  

 

SEMIOTIKA 

Secara etimologis, istilah semiotika 

berasal dari kata yunani Semeion 

yang berarti tanda. Tanda itu 

sendiri didefinisikan sebagai suatu 

–yang atas dasar konvensi sosial 

yang terbangun sebelumnya – 

dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain. Tanda pada awalnya 

dimaknai sebagai suatu hal yang 

menunjuk adanya hal lain. 

Contohnya asap menandai adanya 

api, sirene mobil yang keras 

meraung-raung manandai adanya 

kebakaran di sudut kota. 

Secara terminologis, semiotika 

dapat diidentifikasi sebagai ilmu 

yang mempelajari sederetan luas 

objek-objek, peristiwa-peristiwa, 

seluruh kebudayaan sebagai tanda. 

Pada dasarnya analisis semiotika 

merupakan sebuah ikhtiar untuk 

merasakan sesuatu yang aneh, 

sesuatu yang perlu dipertanyakan 

lebih lanjut ketika kita membaca 

teks atau narasi/wacana tertentu. 

Analisisnya bersifat paradigmatic 

dalam arti berupaya menemukan 

makna termasuk dari hal-hal yang 

tersembunyi di balik sebuah teks. 

Maka orang sering menatakan 

semiotika adalah upaya 

menemukan makna ‘berita di balik 

berita’ (Wibowo, 2011) 

 



MODEL ROLAND BARTHES 

Kancah penelitian semiotika tak 

bisa begitu saja melepaskan nama 

Roland Barthes (1915-1980) ahli 

semiotika yang mengembangkan 

kajian yang sebelumnya punya 

warna kental strukturalisme kepada 

semiotika teks. Barthes 

melontarkan konsep tentang 

konotasi dan denotasi sebagai 

kunci dari analisisnya. Barthes 

menggunakan versi yang jauh lebih 

sederhana saat membahas model 

‘glossematic sign’ (tanda-tanda 

glossematic). Mengabaikan 

dimensi dari bentuk dan substansi, 

Barthes mendefinisikan sebuah 

tanda (sign) sebagai sebuah sistem 

yang terdiri dari (E) sebuah 

ekspresi atau signifier dalam 

hubungannya (R) dengan content 

(atau signified) (C) : ERC. Sebuah 

sistem tanda primer (primary sign 

system) dapat menjadi sebuah 

elemen dari sebuah sistem tanda 

yang lebih lengkap dan memiliki 

makna yang berbeda ketimbang 

semula. Barthes menulis :  

Such sign system can become an 

element of a more compreensive 

sign system. If the extensuion is one 

of content, the primary sign 

(𝐸1𝑅1𝐶1) becomes the expressions 

of a secondary sign system :  

 

 

 

Dengan begitu primary sign 

aadalah denotative sedangkan 

secondary sign adalah satu dari 

connotative semiotics. Konsep 

connotative inilah yang menjadi 

kunci penting dari model semiotika 

Roland Barthes. Fiske menyebut 

model ini sebagai signifikasi dua 

tahap (two order of signification). 

Lewat model ini Barthes 

menjelaskan bahwa signifikasi 

tahap pertama merupakan 

hubungan antara signifier 

(ekspresi) dan Signified (content) 

di dalam sebuah tanda terhadap 

realitas external. Itu yang disebut 

Barthes sebagai denotasi yaitu 

makna paling nyata dari tanda 

(sign). (Wibowo, 2011) 

 

III. METODOLOGI 

PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan yaitu 

observasi, studi pustaka, data 

sekunder dari hasil penelitian lain, 

dan sumber lainnya. Proses 

pengumpulan data pada penelitian 

ini yaitu dilakukan analisis pada 24 

scene dari 50 scene di antaranya 

yang dianggap sesuai dengan topik 

penelitian yaitu Penyimpangan 

Sosial. Dari 24 scene tersebut 

kemudian dibedah dan dianalisis 

sesuai dengan Teks, Visual, dan 

Audio. Kemudian dikategorikan 

menjadi tanda denotasi, konotasi, 

mitos, dan apa faktor penyebabnya. 

Penelitian ini menggunakan Teori 

Fungsionalisme guna menganalisis 

faktor dari penyimpangan sosial 

yang terjadi.  

 

IV. HASIL PENELITIAN 

 

Analisis data dan pembahasan 

terhadap film “Selamat Pagi, 

𝐸2 = (𝐸1𝑅1𝐶1) 𝑅2𝐶2 



Malam” yang menjadi objek dalam 

penelitian ini, dilakukan dengan 

mengartikan tanda-tanda dalam 

film yang merepresentasikan enam 

bentuk penyimpangan sosial seperti 

pemakaian narkoba, seks bebas, 

gigolo, lesbianisme, dan balap 

liar. Beberapa adegan yang 

dianggap menggambarkan 

penyimpangan sosial berikut 

faktornya akan dipilih dan 

kemudian dianalisis dengan metode 

semiotika Roland Barthes. 

1. PEMAKAIAN NARKOBA 

Scene : 37 

Time Code : 55.49 – 56.06 

 
Denotasi :  

Ci Surya yang baru saja keluar 

dari kamar mandi disapa oleh 

seorang wanita tak dikenal. 

Dengan pengambilan gambar 

wide shot, si perempuan 

kemudian mengeluarkan 

sesuatu dari dalam tasnya yang 

ternyata adalah obat-obatan 

terlarang atau narkoba. Angle 

shot scene kemudian berubah 

menjadi medium close-up 

dimana fokusnya merupakan 

bayangan Ci Surya yang 

terpantul di kaca yang sudah 

retak. Pada angle tersebut, 

terlihat tangan si wanita tak 

dikenal sedang memegang 

bungkus narkoba disusul 

ekspresi Ci Surya yang 

menampakkan ekspresi 

bingung, memastikan apa yang 

ada di dalam bungkus tersebut. 

Setelah itu cut scene terjadi ke 

adegan dimana Ci Surya 

kembali ke tempat duduknya 

pada klub tersebut, namun 

dengan gesture yang aneh. 

Sempoyongan, berdiri tidak 

stabil dan badannya mengayun-

ngayun bahkan ketika ia sudah 

duduk. Pada scene tersebut, Ci 

Surya diajak bicara oleh salah 

satu pelayan yang bekerja di 

sana (diperankan oleh Aming), 

namun tidak nyambung, hingga 

si pelayan pergi meninggalkan 

Ci Surya. Adegan selanjutnya, 

Ci Surya masih dengan 

kepalanya yang sempoyongan 

seperti orang mabuk, kemudian 

turun ke lantai dansa dan 

bergoyang. Pada scene tersebut 

suara dari musik klub lebih 

ditekankan dan tidak adanya 

dialog yang diucapkan. Ci 

Surya berdansa di depan suami 

Sofia, sembari tersenyum-

senyum karena sedang teler.  

Konotasi :  

Keputusan akhirnya Ci Surya 

membeli dan memakai narkoba 

terlihat pada adegan dimana 

gesture tubuh dari Ci Surya 

terlihat aneh, yaitu 

sempoyongan, badan tidak 

dapat berdiri stabil, bahkan 

ketika Ci Surya sudah duduk 

pun, badan dan kepalanya 

masih sempoyongan seperti 

orang pusing dan sakit. Shot 

yang digunakan pada adegan 

ini adalah mid shot, terlihat 



dalam frame ada Ci Surya yang 

masih sempoyongan ketika 

duduk dan beberapa botol bir di 

meja. Menurut artikel dari 

wikiHow (Douglass, 2019) 

seseorang yang bergerak 

dengan goyah seperti orang 

mabuk, tetapi tubuhnya tidak 

berbau alkohol, mungkin 

sedang teler. Maka kondisi Ci 

Surya yang sempoyongan pada 

adegan tersebut dapat dikatakan 

Ci Surya sedang teler karena 

pengaruh dari obat-obatan yang 

habis ditawarkan kepadanya 

tadi di kamar mandi. Setelah itu 

ciri-ciri selanjutnya adalah 

ketika Ci Surya diajak ngobrol 

oleh salah satu pelayan namun 

akhirnya pelayan tersebut 

meninggalkan Ci Surya karena 

obrolannya yang tidak 

nyambung, merupakan ciri-ciri 

orang teler yaitu jika sedang 

diajak bicara, seseorang yang 

sedang teler akan nampak 

memiliki kesulitan 

berkonsentrasi atau mengikuti 

pembicaraan, atau justru 

memiliki pemikiran yang 

paranoid (Douglass, 2019). 

Keputusan Ci Surya membeli 

dan menggunakan narkoba juga 

dikuatkan dengan adegan 

dimana terjadi perubahan 

perilaku Ci Surya, yang tiba-

tiba turun ke lantai dansa dan 

berdansa. Angle shot yang 

diambil merupakan close-up 

shot yang memperlihatkan 

tubuh dan wajah Ci Surya yang 

sedang bergoyang. Masih 

dikutip dari wikiHow 

(Douglass, 2019) terjadinya 

tingkat energi yang berubah-

ubah atau tidak wajar pada 

seseorang yang sedang teler. 

Tergantung dari jenis obat, 

seseorang yang teler mungkin 

akan menjadi gembira 

berlebihan, santai, cemas, dan 

gelisah, riang, terlalu percaya 

diri, atau agresif. 

Mitos : 

Ada scene saat di kamar mandi 

pantulan diri Ci Surya berada di 

cermin yang sudah pecah dan 

hanya satu frame itu saja yang 

ditampilkan dari sisi Ci Surya. 

Kaca yang retak 

merepresentasikan kesialan dan 

kerusakan pada jiwa. Menurut 

sebuah artikel yang dikeluarkan 

oleh Mahadi (2019)  sejak 

zaman dahulu kala, cermin 

dipercayai sebagai jendela jiwa 

manusia, sebuah media dimana 

setiap orang dapat melihat 

cerminan diri mereka masing-

masing. Dulu pada era zaman 

Ratu Victoria, bayi di bawah 

umur satu tahun dilarang 

bercermin karena jiwanya 

dianggap belum tumbuh 

sempurna dan dapat berakibat 

buruk pada masa depannya. 

Dalam legenda populer di 

Romania, vampir tidak dapat 

melihat dirinya sendiri pada 

cermin karena ia sudah mati 

dan tidak memiliki jiwa. Inilah 

mengapa memecahkan kaca 

atau bercermin pada kaca yang 

pecah dapat dianggap 

membawa sial karena dipercaya 

dapat melukai jiwa manusia. 

Rakyat Eropa, Asia, terutama 

Tiongkok percaya bahwa 



bercermin pada kaca yang 

sudah pecah tidak hanya 

membawa sial di kehidupan ini, 

namun kehidupan berikutnya. 

Di Indonesia sendiri, mitos 

kaca pecah selalu disangkut-

pautkan pada musibah yang 

akan melanda, entah itu pada 

keluarga, teman dekat atau diri 

sendiri (Mahadi, 2019) 

(Banjarmasinpost.co.id, 2017) 

(Wardayati, 2017) (Kumparan, 

2020). Karena itulah cermin 

yang pecah menjadi salah satu 

frame yang difokuskan, karena 

jiwa dari Ci Surya sudah rusak 

dan Ci Surya akan mengalami 

sebuah kesialan, yaitu saat Ci 

Surya memutuskan untuk 

membeli narkoba. 

Faktor Penyebab 

Tepat seperti faktor 

penyalahgunaan NAPZA yang 

dilansir (Willy, 2018), bahwa 

memiliki masalah hubungan 

dengan pasangan, kerabat atau 

keluarga menjadi salah satu 

faktor seseorang 

mengggunakan narkoba. Bagi 

Ci Surya, menggunakan 

narkoba menjadi salah satu 

pelampiasannya setelah 

mengetahui kebenaran 

suaminya yang selingkuh 

dengan seorang penghibur. 

Tiap individu memiliki 

perbedaan tingkat resiko untuk 

menyalahgunakan NAPZA, 

faktor yang mempengaruhi 

individu terdiri dari faktor 

kepribadian dan faktor 

konstitusi. Alasan yang 

biasanya berasal dari diri 

sendiri sebagai penyebab 

penyalahgunaan NAPZA antara 

lain lari dari kebosanan, 

masalah atau kesusahan hidup. 

Karena itu Ci Surya 

menggunakan narkoba sebagai 

tempatnya lari dari masalah, 

yaitu perselingkuhan suaminya.  

Maka teori fungsionalisme 

berfungsi sebagai alasan Ci 

Surya melakukan 

penyimpangan sosial 

pemakaian narkoba adalah 

sebagai bentuk pelarian 

masalahnya terhadap kasus 

perselingkuhan suaminya 

dengan seorang penghibur di 

klub malam tersebut. Dimana, 

ironisnya di klub malam 

tersebut juga lah ia terjerumus 

dalam pengaruh narkoba.  

 

2. SEKS BEBAS 

Scene : 41 

Time Code : 1.01.02 – 1.07.16 

 
Denotasi :  

Scene 43 menunjukkan Faisal 

yang segera menanggalkan 

bajunya dan bertelanjang bulat 

di depan Indri. Mereka berdua 

akan melakukan seks. Lalu, 

Faisal duduk di sebelah Indri, 

ditunjukkan dengan tipe 

pengambilan gambar mid shot. 

Faisal lalu memegang tangan 

Indri dan mengarahkannya ke 

arah vital Faisal. Faisal 



mendesah. Adegan selanjutnya 

Faisal memeluk Indri dan 

menidurkannya di kasur. Posisi 

Indri berada di bawah Faisal. 

Shot pada adegan ini 

menggunakan close up, dimana 

hanya wajah Indri dan sebagian 

tubuh juga tangan Faisal yang 

terlihat. Setelah itu, Faisal 

mencium leher Indri dan wajah 

Indri menunjukkan rasa sakit 

serta wajah bingung. Hal ini 

dipancarkan dari over shoulder 

shot yang diambil untuk 

memperlihatkan respon dan 

reaksi Indri, ketika 

berhubungan badan atau seks 

dengan Faisal.  

Konotasi : 

Di adegan selanjutnya, muncul 

scene Faisal segera membuka 

bajunya dan telanjang bulat di 

depan Indri. Ia berteriak malu 

sembari menutup matanya. 

Melihat reaksi Indri, Faisal pun 

ikut malu dan duduk di sebelah 

Indri sambil menutup area 

vitalnya. Indri tersenyum 

gugup canggung begitupula 

dengan Faisal. Tak lama tangan 

Indri meraba paha Faisal. 

Kemudian Faisal menuntun 

tangan Indri untuk memegang 

kemaluan Faisal. Apa yang 

dilakukan Indri dan Faisal 

dinamakan foreplay atau 

merupakan tahapan pertama 

sebelum melakukan seks. 

Dilansir dari artikel kompas 

(Kusumastuti, 2012) foreplay 

melakukan pemanasan sebelum 

menuju tahap intercourse. 

Yang dilakukan saat foreplay 

adalah saling merangsang zona 

erotis di tubuh. Dr. Heru pun 

menjelaskan (Mayang, 2017) 

foreplay dibutuhkan karena 

membantu mempercepat proses 

lubrikasi vagina, sehingga 

memudahkan pria saat 

penetrasi dan wanita tidak 

merasakan kesakitan. Selain itu 

foreplay juga dapat membantu 

meningkatkan gairah seksual.  

Mitos :  

Pergaulan bebas atau seks 

bebas diartikan sebagai 

perilaku negatif yang melewati 

batas dari aturan, tuntutan, dan 

perasaan malu atau perilaku 

menyimpang yang melanggar 

norma agama serta norma 

kesusilaan. Menurut Kartono 

(Larasati, 2020) pergaulan 

bebas adalah gejala patologis 

sosial pada remaja yang 

disebabkan oleh bentuk 

pengabaian sosial, sehingga 

akibatnya mengembangkan 

perilaku yang menyimpang. 

Hubungan seks yang tidak 

diikat oleh suatu pernikahan 

sah baik dilakukan atas dasar 

suka sama suka atau tidak 

merupakan hal yang ilegal, baik 

diatur dalam agama maupun 

norma sosial. Agama 

senantiasa mengajak 

penganutnya untuk berbuat 

baik. Perbuatan baik itu 

tentunya akan bermanfaat bagi 

kehidupan pribadi manusia dan 

bagi sesamanya.  

Faktor Penyebab :  

1. Faktor lingkungan, baik 

lingkungan keluarga 

maupun lingkungan 

pergaulan 



2. Pengaruh akibat 

mengkonsumsi tontonan 

atau media yang salah 

3. Rasa penasaran dan 

pelampiasan diri 

4. Kondisi Ekonomi 

 

 

3. GIGOLO 

Scene : 38 

Time Code : 56.08 – 57.53 

 
Denotasi :  

Pada scene 40, Ci Surya berada 

di kamar hotel bersama suami 

Sofia yang ia temui di klub 

tadi. Suami Sofia (tidak diberi 

tahu nama), duduk di kasur dan 

Ci Surya tepat di depannya. 

Pengambilan gambar untuk 

adegan tersebut menggunakan 

wide shot, dimana terlihat 

Suami Sofia perlahan membuka 

resleting celananya dan Ci 

Surya meraba area paha si 

Suami. Ci Surya bersiap namun 

langsung dihentikan oleh 

Suami Sofia dengan 

percakapan berikut, 

Suami Sofia : “750.000 dulu” 

Ci Surya :”harus sekarang?” 

Suami Sofia : “iya, harus 

sekarang” 

Ci Surya : “gak cukup” 

Suami Sofia : “di bawah ada 

mesin ATM. Saya masih bisa 

nunggu   

         kok” 

Ci Surya : “oke saya ke ATM 

sekarang” 

Setelah itu cut-in masuk ke 

scene lain, dan kembali ke 

scene Ci Surya mencium Suami 

Sofia di bagian leher. 

Pengambilan gambar 

merupakan medium close-up, 

menampilkan ekspresi Suami 

Sofia yang sedang menghadap 

kamera. 

Konotasi :  

Di scene 40, Ci Surya dengan 

tatapan menggoda senyum ke 

Suami Sofia yang sedang 

duduk di kasur. Lalu, Ci Surya 

berlutut di depan Suami Sofia, 

dengan posisi tangan Ci Surya 

meraba paha Suami Sofia dan 

Suami Sofia melepas kancing 

resletingnya. Muka Ci Surya 

pada scene itu terlihat agak 

ragu, diperlihatkan dari angle 

medium close up, dimana tipe 

shot ini dapat memperlihatkan 

emosi subjek (Santoso, Jenis 

Shot Dalam Pengambilan 

Gambar, 2020). Bola mata Ci 

Surya bergerak ke arah kiri atas 

atau kanan atas sudut pandang, 

yang dapat diartikan menurut 

bahasa tubuh psikologi 

(Nathania, 2019) bahwa ciri 

tersebut menandakan bahwa 

lawan jenis sedang berimajinasi 

terhadap hal baru yang belum 

pernah mereka lihat secara 

nyata. Dalam kondisi Ci Surya, 

karena ia belum pernah 

bermain dengan gigolo 

sebelumnya, maka baginya 

berhubungan dengan gigolo 

merupakan sebuah imajinasi 

baru baginya. Keamatiran Ci 

Surya juga diperkuat dalam 

dialog dimana Suami Sofia si 

gigolo meminta bayaran 

terlebih dahulu, disusul dengan 

kalimat kepastian Ci Surya 

yang menanyakan apakah harus 

dibayar pada saat itu juga. 

Namun, karena Ci Surya masih 

baru dengan semua ini, ia 

hanya membawa cash pas-



pasan dan ia harus mengambil 

tambahan di ATM.  

Setelah itu, cut in dan masuk ke 

bagian Ci Surya sedang 

mengecup leher Suami Sofia, 

dengan wajah Suami Sofia 

menghadap kamera berekspresi 

hampa. Angle yang digunakan 

pada saat itu adalah medium 

close up dimana sekali lagi 

begitu menonjolkan ekspresi 

pelakon, Suami Sofia yang 

terlihat biasa dan hampa. 

Backsound music juga diputar 

untuk menciptakan suasana 

dramatis dan menekankan 

kondisi pada saat itu.  

Mitos :  

Menurut KBBI (2016) Gigolo 

didefnisikan sebagai laki-laki 

bayaran yang dipelihara 

seorang wanita sebagai 

kekasih, atau juga bisa 

diartikan sebagai laki-laki 

sewaan yang pekerjaannya 

menjadi pasangan berdansa. 

Umumnya gigolo diartikan 

sebagai laki-laki yang dibayar, 

diasuh, atau disewa oleh 

perempuan sebagai kekasih 

atau pasangan seksual 

(Koentjoro, 2004). Di 

Indonesia, keberadaan gigolo 

tidak diatur secara resmi dalam 

undang-undang, namun 

keberadaan dan karakteristik 

gigolo di berbagai kota besar di 

Indonesia seperti di Jakarta, 

Denpasar, dan Surabaya 

berbeda-beda. Di Jakarta  

terkhususnya, gigolo dianggap 

sebagai salah satu jenis 

prostitusi kelas menengah atas 

yang sistem kerjanya tidak 

menunjukkan sistem lokalisasi 

(Sarmini, Lutfaidah, & Prastuti, 

2020) 

Faktor Penyebab :  

Beda hal yang diungkapkan 

oleh Bella (Sarmini, Lutfaidah, 

& Prastuti, 2020) ia 

berpendapat pada bukunya 

bahwa kegiatan prostitusi 

gigolo baik itu si pelaku 

maupun pelanggan, tidak selalu 

dimaksudkan untuk dikaitkan 

dengan faktor ekonomi, 

terkadang lebih pada aspek 

menghilangkan rasa kesepian 

karena ditinggal oleh pasangan, 

selingan untuk melepas 

kejenuhan dengan pasangan 

atau sekedar mencari teman 

untuk melepas penat. Dari 

gambaran scene di atas, dapat 

diketahui bahwa Ci Surya baru 

saja kehilangan suaminya. Ia 

kemudian menemukan fakta 

bahwa suaminya berselingkuh. 

Selingkuhan suaminya ternyata 

sudah mempunyai suami yang 

ternyata juga seorang gigolo. 

Munculnya perasaan ingin 

membalas dendam, terlihat dari 

raut wajah Ci Surya ketika ia 

melihat suami Sofia. Namun, 

sehabis berhubungan dengan si 

gigolo (suami Sofia), justru 

muncul perasaan sepi. Ci Surya 

menatap atap kamar hotelnya 

dengan hampa dan kosong. 

Selain itu perasaan sepi yang 

dirasakan Ci Surya juga 

dibuktikkan pada scene 

terakhir, ketika Ci Surya 

meninggalkan nomor telepon 

dan namanya di secarik kertas 

sebelum pergi. Perilaku 

tersebut (meninggalkan jejak) 

menandakan bahwa ia ingin 

dihubungi lagi dan jika bisa 

bertemu lagi di lain 

kesempatan.  

 

4. LESBIANISME 

Scene  : 45 

Time Code : 1.15.39 – 1.27.13 



 
Denotasi :  

Masuk ke scene 45 , Gia dan 

Naomi tengah bermain berdua 

sembari minum alkohol, angle 

shot yang dipakai adalah wide 

shot. Lalu Naomi membuat 

secangkir kopi. Terlihat 

pantulan bayangan Gia di 

belakangnya. Sedang berbaring 

di atas kasur. Gia kemudian 

menanyakan ke Naomi, hal apa 

yang dirindukan Naomi dari 

New York. 

Gia : “Naomi, yang paling 

kamu kangenin dari New York 

apa?” 

Naomi : “Merokok di balkon 

apartemen sambil minum kopi. 

Kalau             

kamu?” 

Gia : “Aku kangen, bau 

restoran India di lantai bawah. 

Sebenarnya yang      paling 

kurindukan...kamu” 

Naomi : “aku juga 

merindukanmu”  

Gia pun mengubah topik dan 

menanyakan ke Naomi, dengan 

siapa Naomi pergi ke Amerika. 

Naomi menjawab dengan calon 

suaminya dan kenyataan bahwa 

ia akan segera menikah di 

bulan Maret. Gia menanyakan 

apakah Naomi mencintai pria 

tersebut. Naomi menjawab, 

“Aku tidak mau menjadi pabrik 

anak Gia. Aku takut”. Gia 

kemudian menawarkan Naomi 

untuk kembali bersama sembari 

mengelus kepala Naomi, 

namun Naomi menolak dan 

menyatakan tidak bisa. Gia 

langsung menghela nafas berat 

dan emosi sedihnya terpancar. 

Naomi yang melihat Gia sedih 

langsung mendekati Gia, 

dengan maksud ingin 

menciumnya. Gia mengelak 

dan mereka akhirnya hanya 

saling memandang di atas 

kasur.  

Konotasi :  

Terakhir, muncul lah scene 

ketika Gia dan Naomi berada 

dalam kamar hotel Lone Star. 

Gia menanyakan pada Naomi, 

hal apa yang membuatnya 

merindukan New York,  

Gia : “Naomi, yang paling 

kamu kangenin dari New York 

apa?” 

Naomi : “Merokok di balkon 

apartemen sambil minum kopi. 

Kalau             

kamu?” 

Gia : “Aku kangen, bau 

restoran India di lantai bawah. 

Sebenarnya       

yang paling 

kurindukan...kamu” 

Naomi : “Aku juga 

merindukanmu”  

Gia : “Nay, kamu ke Amerika 

sama siapa?” 

Naomi : “Maksudmu?” 

Gia : “Tadi pas aku tanya, apa 

aku boleh ikut atau tidak kamu 

diam       saja” 

Naomi : “Suamiku. Calon 

suamiku. Aku akan menikah 

Gia” 

Gia : “kapan?” 

Naomi : “Maret” 

Sambil mengelus rambut dan 

kepala Naomi, Gia membujuk 

Naomi untuk kembali padanya, 

mulai dari awal lagi. Ia 

mengibaratkan dengan 



permainan video game, dimana 

dengan menekan tombol reset, 

maka semua bisa dimulai lagi 

dari awal. Namun, mengetahui 

bahwa keadaan tidak akan 

mendukung dari segala sisi, 

Naomi hanya bisa menolak. 

Seketika Gia langsung terlihat 

sedih dan menghela nafas 

panjang seakan tak bisa 

ditolong. Melihatnya tersiksa 

dengan perasaannya sendiri, 

Naomi berusaha mencium Gia. 

Tetapi Gia malah memalingkan 

wajahnya. Hal itu membuat 

Naomi dan Gia hanya saling 

menukar pandangan. Di akhir 

scene Gia dan Naomi terlihat 

sedang berdansa dan 

berpelukan berdua, untuk yang 

terakhir kali.  

Mitos :  

Menurut Nietzel dalam sebuah 

artikel (Riadi, 2018) 

homoseksual adalah 

ketertarikan seksual berupa 

disorientasi pasangan 

seksualnya, yaitu 

kecenderungan seseorang untuk 

melakukan perilaku seksual 

dengan sesama jenis. Disebut 

gay bila penderitanya laki-laki 

dan lesbian untuk penderita 

perempuan. Adapula menurut 

Soekanto masih di artikel yang 

sama bahwa homoseksual juga 

dapat diartikan sebagai orang 

yang mengalami ketertarikan 

emosional, romantik, seksual 

atau rasa sayang terhadap 

sejenis. Secara sosiologis, 

homoseksual merupakan 

seseorang yang cenderung 

mengutamakan orang sejenis 

kelaminnya sebagai mitra 

seksual. Di Indonesia, 

keberadaan LGBT masihlah 

menjadi sebuah arus 

penentangan yang terjadi lintas-

agama, lintas-ideologi politik, 

dan bahkan lintas kelas sosial. 

Penolakan terhadap LGBT di 

Indonesia pernah diteliti 

Lembaga survei Saiful Mujani 

Research Center (SMRC). 

Penelitian yang dilakukan 

selama 2016 sampai 2017 itu 

menemukan bahwa 58,3 persen 

warga Indonesia pernah 

mendengar tentang LGBT. Dari 

responden yang mengetahui 

tentang LGBT, sebanyak 41,1 

persen diantaranya menyatakan 

LGBT tidak punya hak hidup di 

Indonesia. Belakangan, isu 

mengenai LGBT di Indonesia 

memang berkisar soal 

pengekangan hak-hak hidup, 

menjadi target kebencian, 

korban razia dan persekusi. Hal 

ini bertolak belakang dengan 

temuan di Amerika Serikat, 

dimana perubahan cara 

pandang terhadap komunitas 

LGBT mulai terjadi. (Garnesia, 

2019). Berdasarkan riset yang 

dilakukan oleh Tirto.id (2019) 

untuk mengetahui pandangan 

masyarakat Indonesia saat ini 

terhadap komunitas LGBT, 

didapatkan hasil bahwa 

pemahaman masyarakat 

mengenai LGBT masih 

berkisar antara 

penyimpangan/penyakit sosial 

dan perbuatan yang tidak sesuai 

ajaran agama. Lewat 

pertanyaan terbuka pun, 

masyarakat masih 

berkesimpulan bahwa LGBT 

merupakan penyakit yang dapat 

disembuhkan.  

Faktor Penyebab :  

Faktor lingkungan, juga 

dikatakan menjadi salah satu 

faktor seseorang menjadi 

LGBT. Menurut Kartono 

(Riadi, 2018), pengaruh 

lingkungan yang tidak baik 

atau tidak menguntungkan bagi 



perkembangan kematangan 

seksual yang normal. 

Contohnya seperti individu 

yang besar di lingkungan yang 

terdiri dari para homoseksual 

yang melakukan prostitusi yang 

selanjutnya memberikan contoh 

yang tidak baik bagi 

perkembangan individu. Seperti 

yang diketahui Gia dan Naomi 

pernah tinggal di New York 

untuk studi. Nyatanya  New 

York City merupakan tempat 

dimana ribuan orang 

berkumpul untuk melakukan 

Pride Parade, salah satu pawai 

terbesar untuk kesetaraan 

LGBT. Dilansir dari artikel 

Tirto.id (Putsanra, 2019) jalan-

jalan di New York City pada 30 

Juni 2019 dipenuhi orang-orang 

dengan membawa ornamen 

bendera pelangi dalam Pride 

Parade terbesar dalam sejarah 

gerakan hak asasi LGBT. Di 

tahun 2020, New York menjadi 

kota terbesar ke-3 di Amerika 

Serikat dengan populasi LGBT 

terbanyak. Dari populasi total 

LGBT yang ada di Amerika 

Serikat yaitu 11.343.000, 

sebanyak 800.000 populasi 

merupakan penduduk New 

York. Posisi pertama ditempati 

California dengan populasi 

LGBT sebanyak 1.615.000 dan 

yang kedua adalah Texas 

dengan populasi sebanyak 

858.000 (Conron & Goldberg, 

2020). Jadi dapat disimpulkan, 

faktor penyebab mengapa Gia 

dan Naomi adalah seorang 

Lesbian, bisa jadi karena 

adanya trauma yang pernah 

mereka alami, bisa juga karena 

faktor lingkungan hidup 

mereka di new york yang 

mendukung, terakhir tak 

menutup kemungkinan adanya 

faktor genetik dan biologis 

yang terjadi namun tak 

diceritakan secara detail di film 

tersebut.  

 

V. KESIMPULAN 
Ditemukannya bentuk-bentuk 

penyimpangan sosial yang 

disampaikan pada film “Selamat 

Pagi, Malam” melalui plot cerita 

utama, dimana terdapat tiga cerita 

utama, dengan konflik mereka 

masing-masing. Bentuk-bentuk 

penyimpangan sosial tersebut 

yaitu,  Pemakaian Narkoba, Seks 

bebas, Gigolo, dan Lesbianisme. 

Melalui metode denotasi, konotasi, 

dan mitos, keempat poin tersebut 

dianalisis dari sudut visual, audio, 

hingga teks. Ada beberapa makna-

makna tersembunyi di balik scene-

scene yang ditampilkan sebagai 

pesan tersirat, kemudian dianalisis 

secara konotatif. Berhasil 

dibuktikannya teori fungsionalisme 

yang membahas bagaimana 

penyimpangan sosial terjadi karena 

ada faktor yang 

melatarbelakanginya. Keempat 

poin penyimpangan sosial tersebut, 

nyatanya terjadi karena ada 

beberapa faktor yang 

melatarbelakangi. Tidak hanya 

sekedar terjadi karena keinginan 

namun ada tuntutan dan faktor 

lingkungan yang mendukung. 
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