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Abstract 

Film is a medium that can be utilized to deliver messages to the people. A film 

entitled "Dua Garis Biru" once became a controversy when the teaser aired. 

Some people considered "Dua Garis Biru" contributed impressions damaging the 

younger generation, even there was a petition to lower the film. However, this film 

successfully got a half million viewers only in three days of broadcasting and two 

million viewers within 15 days. 

 

By utilizing Roland Barthes' semiotic theory, Dyer's theory of visual element and 

the theory of meaning by Geoffrey Leech, the researcher could comprehend the 

symbols and messages of the sexual education seen from the visual and verbal 

signs displayed on the film.  

Employing purposive sampling technique, this study research results that the 

symbols of sexual education in the film "Dua Garis Biru" are certainly exist. 

Those are the symbols of reproductive organs, the symbols of sexual intercourse, 

the symbols of pregnancy, the symbols of early pregnancy risk and the symbols of 

family problems arising due to free sex. The researcher also ascertained that the 

teenager's understanding of reproductive organs is generally textual, as well as 

the teenager's perceptions of sexual intercourse, the teenager's ignorance of the 

pregnancy process and the risk of early pregnancy, and also the lack of teenager's 

attention to the risks of free sex.   

Keywords : semiotics, film, sexual education, teenager. 
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A. Pendahuluan 

 Film merupakan karya seni yang saat ini semakin berkembang pesat. Film 

menjadi media komunikasi audio visual yang akrab dinikmati oleh segenap 

masyarakat dari berbagai rentan usia dan latar belakang sosial. Film dianggap 

memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya  dan mampu menjangkau 

banyak segmen sosial. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar 

(Sobur, 2012 : 127). 

 Dewasa ini, banyak pembuat film yang ingin menyampaikan pesan 

tertentu kepada khalayak termasuk didalamnya kritik sosial.  Film yang baik 

adalah film yang dapat menyampaikan pesan lewat cerita-cerita yang diambil dari 

kenyataan. Salah satu tema yang menarik dibicarakan dan diangkat menjadi film 

adalah mengenai pendidikan seksualitas. 

 Pendidikan seksualitas merupakan salah satu dari pendidikan pada 

umumnya. Pendidikan seksualitas diperlukan untuk menghindari merajalelanya 

seks bebas, penyakit kelamin, pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan 

sebagainya. Terdapat berbagai cara untuk menyampaikan pendidikan pada anak. 

Dalam pendidikan modern ini, dapat berupa diskusi, memberi teladan, memberi 

contoh, dan sebagainya. Dengan hal tersebut diharapkan anak-anak didik sadar 

sendiri tentang nilai-nilai yang akan dianutnya.Pendidikan seksualitas seharusnya 

sudah diberikan kepada anak, bahkan sejak anak masih kecil dengan cara yang 

bertahap sesuai perkembangan usianya.  

 Pendidikan seksualitas mencakup dimensi yang sangat luas, bukan sekedar 

praktik seks yang diajarkan pada orang-orang yang hendak memasuki pernikahan. 

Komponen pendidikan seksualitas yang diajarkan kepada remaja dapat berupa 

penjelasan mengenai alat reproduksi, hubungan seksual (coitus), kehamilan, 

resiko kehamilan di usia muda, dan juga permasalahan keluarga yang dapat timbul 

apabila seorang remaja mengalami kehamilan di luar nikah. 
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 Pendidikan seksualitas sangat menarik untuk dibicarakan, terlebih 

mengingat pendidikan seksualitas terbilang masih sangat minim dan terbatas 

diajarkan di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan karena membicarakan ihwal 

seks dinilai masih tabu. Pada pertengahan tahun 2019 lalu, tayang sebuah film 

yang mengangkat tema menarik seperti yang dibahas di atas. Sebuah film yang 

menyajikan bagaimana dampak seks bebas bagi pelakunya. Film teersebut 

berjudul “Dua Garis Biru”. Film ini disutradari oleh Gina S. Noer dan dapat 

disaksikan di bioskop Indonesia mulai 11 Juli lalu. 

 Menariknya, Dua Garis Biru sebelum benar-benar dirilis di bioskop, 

sudah cukup mengundang kontroversi dari masyarakat. Film Dua Garis Biru yang 

baru tayang teaser nya itu membuat masyarakat mengungkapkan reaksi negatif 

mereka bahkan ada petisi untuk menurunkan film tersebut oleh Gerakan 

Profesionalisme Mahasiswa Keguruan Indonesia (Garagaraguru). Petisi itu 

bertajuk "Jangan Loloskan Film yang Menjerumuskan! Cegah Dua Garis Biru di 

Luar Nikah!" dan diunggah melalui change.org. Namun, petisi yang dibuat pada 

20 April lalu dan telah ditandatangani 100 orang akhirnya dihentikan karena 

dirasa menimbulkan kesalahpahaman (wowkeren, 2019).  

Meski banyak mendapat reaksi negatif dari masyarakat, namun film Dua 

Garis Biru meraup setengah juta penonton setelah tiga hari tayang dan dua juta 

penonton dalam waktu 15 hari. Bahkan Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia (PKBI) menggelar sesi nonton bareng sekaligus diskusi guna 

membahas pesan yang ingin disampaikan dalam film Dua Garis Biru (Noviandi 

& Sumarni, 2019).  

 Dua Garis Biru sendiri bercerita mengenai perjalanan cinta remaja antara 

Bima dan Dara yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Keduanya nekat melakukan hubungan seksual di luar nikah yang berdampak 

signifikan terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan.  

 Permasalahan ini menarik untuk diteliti, karena mengangkat fenomena 

yang kerap terjadi di masyarakat. Melihat kenyataan yang terjadi pada anak atau 
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remaja mengenai maraknya seks bebas dan kehamilan di luar nikah yang 

disebabkan oleh rendahnya pengetahuan terkait seksualitas maka penting untuk 

dibahas lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti 

film Dua Garis Biru karena mengandung pendidikan seksualitas di dalamnya. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengulik 

secara mendalam pendidikan seksualitas yang ditampilkan dalam film Dua Garis 

Biru dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes, teori makna dari 

Geoffrey Leech, dan teori visual komunikasi dari Dyer  untuk mengetahui simbol 

dan makna pendidikan seksualitas dari Film Dua Garis Biru. Peneliti akan melihat 

simbol-simbol pendidikan seksualitas dalam Film Dua Garis Biru dan pemaknaan 

remaja terhadap simbol-simbol pendidikan seksualitas dalam film tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui secara mendalam menggunakan 

analisis semiotika Roland Barthes. Pemaknaan suatu teks oleh Roland Barthes 

mencakup denotasi, konotasi dan mitos.  Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengajak para pembaca bagaimana memaknai atau menyikapi suatu film sebelum 

memberikan penilaian terhadap film tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana simbol-simbol pendidikan seksualitas yang direpresentasikan 

dalam film dua garis biru? 

2. Bagaimana pemaknaan remaja terhadap simbol-simbol pendidikan 

seksualitas yang direpresentasikan dalam film dua garis biru? 

C.  Telaah Pustaka 

1) Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal 

dari kata Latin communis yang berarti “sama,”
1
 communico,

2
 

communicatio,
3
 atau communicare

4
 yang berarti “membuat sama” (to make 

common) (Mulyana, 2010).  
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Definisi ringkas untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan 

menjawab pertanyaan Harold Lasswell, Who Says What In Which Channel 

To Whom With What Effect?Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran 

Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? (Mulyana, 2010). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat simbol dan pemaknaan 

pendidikan seksualitas yang ada dalam film Dua Garis Biru. Dimana film 

adalah salah satu media untuk menyampaikan pedsan kepada khalayak. 

2) Film Sebagai Produk Komunikasi Massa 

Film dalam perspektif praktik sosial maupun komunikasi massa 

lebih melihat film dari kompleksitas aspek-aspek film sebagai medium 

komunikasi massa yang beroperasi di dalam masyarakat. Film kerap kali 

berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publik. 

Banyak penelitian yang mengungkapkan dampak film terhadap masyarakat, 

dimana film memberi pengaruh dan membentuk masyarakat berdaarkan 

muatan pesan. Film dianggap merefleksikan masyarakat karena ia didesak 

oleh hakikat komersialnya untuk menyajikan isi yang dapat menjangkau dan 

diterima khalayak luas. 

3) Semiotika 

Semiotika adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai tanda. Secara 

etimologis semiotik berasal dari Bahasa Yunani yaitu “tanda” (Sobur, 

2012:95). Dalam penelitian ini, yang akan peneliti gunakan dalam penelitian 

ini adalah semiotika milik Roland Barthes. Roland Barthes bisa dikatakan 

sebagai tokoh yang memiliki peran sangat penting dalam tradisi semiotika 

Eropa pasca Saussure. Dalam tradisi semiotika konvensional, ia melakukan 

terobosan penting yang sebelumnya pernah berhenti pada kajian tentang 

bahasa.  

4) Pendidikan Seksualitas 

          Pendidikan seksualitas merupakan salah satu dari pendidikan pada 

umumnya. Pendidikan seksualitas menjadi sarana berlakunya konstruksi 

sosial atas apa yang dipahami dan diberlakukan masyarakat tentang 

seksualitas yang normal (Sauerteig dan Davidson dalam Sukowati, 
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2016:22). Terdapat berbagai cara untuk menyampaikan pendidikan pada 

anak. Dalam pendidikan modern ini, dapat berupa diskusi, memberi teladan, 

memberi contoh, dan sebagainya. 

D. Metodologi Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif menurut Lexy J. Moleong (20015) adalah suatu riset yang 

bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. 

Sedangkan metode deskriptif dalam penelitian adalah cara penelitian untuk 

menjelaskan atau menggambarkan keadaan suatu objek (realitas atau 

fenomena) dengan apa adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian tersebut 

dilakukan (Ibrahim, 2015:59). 

     Objek pada penelitian ini adalah pendidikan seksualitas pada Film Dua 

Garis Biru. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan, pertama adalah 

dokumentasi data. Peneliti melakukan screenshoot terhadap adegan-adegan 

yang memuat pendidikan seksualitas. Kemudian peneliti menetukan fokus 

penelitian yang akan dibahas. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data 

yang telah diperoleh menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, teori 

visual komunikasi dari Dyer dan teori makna dari Leech. Terakhir peneliti 

membuat kesimpulan dari hasil penelitian. 

E. Hasil dan Pembahasan 

          Kesepakatan sangat diperlukan untuk memahami sebuah teks. Tanpa 

adanya kesepakatan, makna dalam sebuah pesan yang sama dapat dipahami 

berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Hal tersebut sebagaimana 

yang dijelaskan dalam teori tanda (semiologi) oleh Roland Barthes bahwa 

setiap tanda memiliki sifat polisemy alias berpotensi multi tafsir. Relativitas 

kebenaran makna dalam semiotika menyebabkan sebuah tanda dapat dimaknai 

beragam.  
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          Terkait dengan unsur visual komunikasi yang terdapat pada film 

tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Umur tokoh utama dalam film tersebut berkisar antara 17 sampai 19 tahun 

yang menunjukkan bahwa film ini menyoroti tentang kehidupan remaja. 

Kemudian pemeran lain dalam film ini memiliki umur sekitar 25 tahun 

sampai 50 tahun yang termasuk usia dewasa. Hal  tersebut menunjukkan 

film ini dapat menjangkau penonton usia remaja maupun dewasa. 

2. Pemeran dalam film tersebut memiliki indeks masa tubuh yang ideal, akan 

tetapi Bapak dan Ibu Bima memiliki indeks masa tubuh yang kurus. 

3. Penampilan yang digunakan para pemeran dalam film tersebut adalah 

penampilan kelas menengah ke atas, yaitu penampilan keluarga Dara dan 

penampilan kelas menengah ke bawah, yaitu penampilan keluarga Bima. 

4. Ekspresi penyesalan, kesedihan, kekecewaan, dan amarah mendominasi 

pada adegan-adegan dalam film tersebut karena film Dua Garis Biru 

mengisahkan remaja perempuan yang hamil di luar pernikahan. 

5. Pakaian yang digunakan oleh para pemain film bervariasi, antara lain 

kemeja, jas, kerudung dan kaos. Namun yang paling sering digunakan, 

terlebih oleh tokoh utama adalah kaos. 

6. Gerakan yang dilakukan oleh para pemain film bervariasi untuk 

menjelaskan jalannya cerita. 

7. Properti utama yang digunakan dalam film tersebut terdapat empat macam, 

yaitu bagan alat reproduksi manusia, test pack atau alat tes kehamilan, 

selimut, dan buah strawberry. Properti-properti tersebut digunakan untuk 

menjelaskan keadaan atau jalan cerita dari film tersebut. 

8. Latar pada film dua garis biru yang terdapat simbol pendidikan seksualitas 

rata-rata berada di dalam raunagn (indoor), yaitu di ruang UKS, kamar 

Dara, kamar ganti pusat perbelanjaan, dan ruang pemeriksaan pasien. 
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          Relasi makna tanda visual dan verbal film tersebut menceritakan 

mengenai dua remaja yang berpacaran dan melakukan hubungan seksual pra 

nikah hingga remaja perempuan hamil di luar nikah serta akibat yang muncul 

dari hal tersebut.  

          Dengan mengaitkan data yang peneliti dapatkan dalam tahap analisis 

simbol dan pemaknaan pendidikan seksualitas dalam film Dua Garis Biru, 

peneliti mendapatkan hasil berupa minimnya pemahaman remaja mengenai 

aspek-aspek pendidikan seksualitas. Sebagaimana diketahui bahwa aspek 

pendidikan seksualitas mencakup informasi kehamilan, resiko kehamilan 

serta permasalahan berupa tekanan sosial dan norma akibat kurangnya 

pendidikan seksualitas. 

          Berdasarkan alat ukur yang sebelumnya peneliti tetapkan untuk melihat 

pesan pendidikan seksualitas dalam Film Dua Garis Biru, pertama peneliti 

mendapatkan temuan bahwa pemahaman remaja terhadap alat reproduksi 

masih bersifat tekstual. Hal ini terlihat dalam tanda visual berupa bagan 

reproduksi yang ditempel di dinding ruang UKS. Hal tersebut dimaknai 

bahwa pengetahuan remaja mengenai alat reproduksi hanya bersifat tekstual. 

Remaja hanya mengetahui nama-nama organ reproduksi namun pemahaman 

mereka belum sampai kepada bagaimana menjaga dan merawat organ 

reproduksi. 

          Kemudian terkait dengan pemahaman remaja terhadap hubungan 

seksual, ditemukan bahwa remaja memiliki persepsi mengenai hubungan 

seksual yaitu dirasakannya sakit ketika pertama kali melakukannya. Hal 

tersebut dilihat dari pertanyaan Bima kepada Dara “Tadi sakit ya?” kepada 

Dara setelah melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual dapat terlihat 

melalui tanda visual yaitu adegan Dara dan Bima tidur di atas ranjang dan 

menutupi tubuh mereka dengan selimut. Di sisi lain, kepedulian remaja 

terhadap resiko hubungan seksual sebelum nikah masih sangat kurang. Tidak 

menghindari hal-hal yang berpotensi mendekatkan mereka pada hubungan 
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seksual. Dalam film ini, Dara dan Bima berdua di dalam kamar Dara, padahal 

kamar termasuk ruang pribadi. 

           Ketiga, remaja tidak memiliki pengetahuan akan proses kehamilan. 

Hal tersebut terlihat jelas terutama pada tokoh Dara yang menampilkan 

ekspresi terkejut pada perubahan-perubahan yang ia rasakan pada tubuhnya. 

Seperti keluarnya ASI dan munculnya garis-garis bertekstur pada kulit. Juga 

terlihat dalam dialog antara Dara dengan mamanya ketika Dara menanyakan 

mengenai kulit perutnya yang seperti bertekstur.  

          Kemudian remaja juga tidak mengetahui resiko kehamilan usia dini.  

Dalam salah satu adegan, dokter menjelaskan panjang lebar mengenai resiko 

kehamilan usia dini yang belum diketahui oleh Bima dan Dara. Saat itu, Bima 

berulangkali menanyakan “itu aja dok?” dengan ekspresi wajah yang terlihat 

cemas dan bingung yang menunjukkan bahwa pengetahuan Bima mengenai 

resiko kehamilan usia dini masih sangat sedikit.  

          Terakhir, hasil temuan yang didapat adalah kurangnya pemikiran 

remaja terhadap resiko konflik keluarga pasca seks bebas. Remaja tidak 

berfikir lebih jauh bahwa dengan melakukan seks dapat menyebabkan 

kehamilan. Kehamilan di luar nikah tentu saja aib besar bagi keluarga, konflik 

antar maupun dalam keluarga pun terjadi. Dari segi visual, di ruang UKS, 

terlihat dengan jelas gerakan papa Dara menarik keras kerah Bima. 

Sedangkan secara verbal, terjadinya adu mulut antara keluarga Dara dan 

Bima.  

          Melihat hasil temuan di atas, masih banyak sekali hal yang perlu 

dipelajari terkait dengan aspek-aspek pendidikan seksualitas. Film merupakan 

salah satu media yang menarik untuk menyadarkan masyarakat mengenai 

permasalahan yang terjadi. Dalam film juga dapat dimasukkan pesan-pesan 

yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama lebih memperhatikan 

masalah yang terjadi.  
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          Problem mengenai minimnya pengetahuan  seksualitas di Indonesia 

masih jarang diangkat di Indonesia. Salah satu film yang mengangkat 

mengenai hal ini adalah Film Dua Garis Biru yang dibahas oleh peneliti. Di 

awal kemunculannya, Film ini sempat mendapat kritik dari masyarakat 

hingga melayangkan petisi. Namun di sisi lain, film ini meraup setengah juta 

penonton setelah tiga hari tayang dan dua juta penonton dalam waktu 15 hari. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbedaan oleh khalayak dalam 

memaknai teks. Jika dikaitkan dengan pemikiran Barthes, hal ini sebagaimana 

yang ia katakan bahwa setiap tanda memiliki sifat polisemy alias berpotensi 

multi tafsir, sebuah tanda dapat dimaknai beragam. 

F. Kesimpulan 

          Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori 

semiotika Roland Barthes, teori visual komunikasi dari Dyer, dan teori makna 

dari Leech untuk melihat simbol-simbol pendidikan seksualitas dan pemaknaan 

remaja terhadap pendidikan seksualitas yang direpresentasikan dalam film dua 

garis biru. Berdasarkan penelitian di atas, film “Dua Garis Biru” ini 

menunjukkan minimnya pendidikan sksualitas yang diberikan maupun yang 

diperoleh ramaja. Remaja masih belum banyak mengetahui mengenai proses 

kehamilan, resiko kehamilan usia dini dan kurang memiliki kepedulian 

terhadap resiko dari seks bebas. 

          Pendidikan seksualitas tidak cukup sekedar pengenalan alat-alat 

reproduksi seperti yang berlaku selama ini. Lebih dari  itu, pendidikan 

seksualitas juga mencakup pengetahuan tentang hubungan seksual, kehamilan, 

dan resiko kehamilan usia dini agar remaja mengetahui apa hubungan seksual 

itu, bagaimana dampak dari melakukan hubungan seksual, dan bagaimana 

proses kehamilan agar remaja tahu kapan tubuh mereka siap menerimanya. 

Dampak dari hamil di luar nikah berupa permasalahan keluarga juga penting 

untuk diperhatikan agar remaja menyadari bahwa akibat dari hal tersebut bukan 

hanya merugikan mereka namun juga kehidupan keluarga besar mereka.  
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