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Abstract
Film is one of the media that has the potential to influence the audience because
of its ability and strength to reach many social segments (Irawanto, 1999). The film
provides an overview of a communication event that can present the reality of the object.
The reality of the objects depicted in the film can be interpreted by paying attention to
symbols or signs in each or certain scenes based on the subjectivity of each individual.
This study aims to analyze the representation of friendship in the “5 cm” film and
the “Bebas” film. The analysis used is based on the characteristics of friendship
according to Davis (Fauziah, 2014). This study used qualitative research methods. The
data analysis technique used is Roland Barthes‟ semiotic analysis which will produce an
analysis in the form of denotation, connotation, and myth. The validity of the data used in
this study used triangulation of data tested by intertextuality.
The results of this study indicate that the representation in the “5 cm” film and
the “Bebas” film have three things in common, namely displaying friendly relations of
different genders, including all the characteristics of friendship according to Davis,
namely a relationship that includes enjoyment, acceptance, mutual assistance, confiding,
trust, understanding, respect, spontaneity, and emphasizing emotional bonding in friendly
relationships rather than just physical togetherness. However, the two films have
significant differences. The “5 cm” film tends to show masculinity and patriarchal power
that are dominant in a relationship, while the “Bebas” film tends to show dominant
femininity. In term of goals, the “5 cm” film features a breakup to support each other in
achieving each individual‟s dream, while the “Bebas” film a breakup happened because
of a tragedy and when they grow up they want to get together again for a reunion.
Keywords : Representation, Friendship, Semiotics, Roland Barthes.
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Pendahuluan
Film telah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009
pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang
merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan
kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film
merupakan salah satu media yang berpotensi untuk mempengaruhi khalayaknya
karena kemampuan dan kekuatannya menjangkau banyak segmen sosial
(Irawanto, 1999). Dalam hubungannya film dan masyarakat dimaknai secara
linear. Artinya, film akan selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat
berdasarkan muatan pesan dibaliknya, dan tidak berlaku untuk sebaliknya. Kritik
yang muncul terhadap perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah
gambaran dari masyarakat di mana film itu dibuat (Sobur, 2004). Dalam fiksi atau
film cerita terdapat banyak genre, seperti film komedi, film horor, film laga
(action), film animasi, film science fiction, film musikal, film kartun dan film
drama (Vera, 2014).
Jika menilik balik perjalanan film Indonesia, telah mengalami banyak likaliku yang terjadi seperti halnya pasang surut jumlah penonton yang ada. Pada
akhir tahun 2012 silam, melalui laman yang dikutip dari www.tribunnews.com,
ada sebuah film yang berjudul “5 cm” yang mampu meraih 2 juta lebih penonton
pada pemutaran hari ke-21 di seluruh bioskop tanah air sejak perilisan pertamanya
di tanggal 12 Desember 2012.
Film “5 cm” ini adalah hasil karya dari Rizal Mantovani yang
mengadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya dari Donny Dhirgantoro.
Dengan mengangkat tema utamanya yaitu persahabatan, film ini menjadi daya
tarik tersendiri, terlebih lagi ditambahkan dengan latar tempat yang saat itu sedang
digandrungi oleh para remaja khususnya pecinta alam yaitu Puncak Gunung
Semeru (Mahameru). Setelah perilisan film ini, banyak orang yang ingin
bepergian ke Mahameru bersama sahabat-sahabat mereka seperti apa yang
digambarkan dalam film ini yaitu 5 orang sahabat (Genta, Arial, Zafran, Ian,
Riani) yang mendaki Gunung Semeru pada tanggal 17 Agustus.
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Dalam film “5 cm” digambarkan mengenai perjalanan kelima sahabat
dalam menjalani dan menghadapi realitas kehidupan, dimana di dalamnya penuh
dengan ambisi untuk sebuah pencapaian pribadi maupun kelompok serta masalah
kehidupan yang ada. Film “5 cm” memiliki gambaran patriarki di dalamnya,
seperti halnya pada saat pengambilan keputusan untuk berpisah dalam waktu
tertentu, dalam momen tersebut Riani yang menjadi satu-satunya perempuan di
persahabatan kelima orang itu hanya bisa mengikuti keputusan dari yang lain
walaupun tidak sesuai dengan keinginan pribadi.
Pada tahun 2019 tepatnya tanggal 3 Oktober 2019, ada sebuah film dengan
tema persahabatan yang dirilis serentak di bioskop Indonesia yang berjudul
“Bebas”. Film ini adalah karya dari Riri Riza yang berkolaborasi dengan Mira
Lesmana selaku produser sekaligus salah satu penulis dalam film “Bebas”. Film
ini merupakan konseptualisasi ulang dari film Korea yang berjudul “Sunny” yang
beredar pada tahun 2011.
Film “Bebas” merupakan sebuah perjalanan keenam sahabat (Kris, Vina,
Jessica, Suci, Gina, Jojo) yang dijalin sejak remaja atau lebih tepatnya saat di
bangku SMA tersebut didominasi oleh perempuan. Persahabatan mereka terjalin
karena merasa bisa bebas menjadi diri sendiri saat mereka bersama. Suatu ketika
mereka berenam diharuskan untuk berpisah karena sebuah masalah, lalu setelah
mereka beranjak dewasa mereka merasa kehilangan jati diri mereka masingmasing, kemudian mereka ingin mengadakan reuni kembali dikarenakan salah
seorang sahabat sedang mengalami sakit keras dan divonis akan meninggal dalam
waktu dekat. Film “Bebas” menonjolkan sisi feminisme di dalamnya, seperti
halnya perempuan yang menjadi ketua kelompok dari keenam sahabat dengan
karakter dan watak yang tidak seperti perempuan pada umumnya.
Dalam khasanah literatur, istilah representasi merupakan proses dalam arti
(meaning) diproduksi dengan menggunakan bahasa (language), dan dipertukarkan
oleh antar anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (culture). Proses
representasi melibatkan bahasa, tanda, dan gambar yang mewakili atau
merepresentasikan suatu objek (Hall, 2011). Menurut Lechte, representasi juga
termasuk salah satu konsep dari semiotika, karena representasi digunakan untuk
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menganalisis tanda atau simbol beserta makna yang terkandung di dalamnya
(Sobur, 2003:16).
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bermaksud
untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan dalam mereperesentasikan
persahabatan. Peneliti memfokuskan untuk menganalisis persahabatan pada film
“5 cm” dan film “Bebas” menggunakan analisis semiotika dari Roland Barthes.
Rumusan Penelitian
1. Bagaimana representasi persahabatan dalam film “5 cm”?
2. Bagaimana representasi persahabatan dalam film “Bebas”?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan cara merepresentasi persahabatan dalam
film “5 cm” dan film “Bebas”?
Kajian Pustaka
1. Film
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), film memiliki
dua pengertian. Pertama, film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid
untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat
gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Kedua, film diartikan
sebagai lakon (cerita) gambar hidup.
Tan dan Wright (Ardianto & Erdinaya, 2005) mengungkapkan
bahwa film merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran
(media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara
massal, berjumlah banyak, terpencar (bertempat tinggal yang jauh), sangat
heterogen, dan menimbulkan efek tertentu.
Kehadiran film sebagai media komunikasi untuk menyampaikan
pesan tertentu dalam waktu yang sama merupakan salah satu media visual
auditif yang memiliki jangkauan luas, karena sifatnya yang terbuka serta
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Morissan, 2013). Hal
tersebut menjadikan film lebih intensif dibandingkan media lainnya dalam
mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan tingkat penyerapan pesanpesan. Namun, keberhasilan seseorang dalam memahami pesan-pesan
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dalam film bergantung pada pengalaman mental dan budaya (Pratista,
2017).
Film dibentuk atas dua unsur utama, yakni unsur naratif dan unsur
sinematik. Kedua unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena saling
berkesinambungan satu sama lain. Unsur naratif merupakan aspek cerita
film, sedangkan unsur sinematik adalah aspek teknis pembentuk film.
Beberapa elemen pokok dari unsur sinematik antara lain mise-en-scene,
sinematografi, editing, dan suara (Pratista, 2017:23-24).
2. Representasi dalam Film
Representasi berasal dari bahasa Inggris, yakni „representation‟,
yang

memiliki

arti

perwakilan,

gambaran

atau

penggambaran.

Sederhananya, representasi merupakan gambaran sesuatu mengenai
kehidupan yang digambarkan melalui suatu media.
Dalam buku Studying Culture: A Practical Introduction pada bab 3
(Giles & Middleton, 1999), terdapat tiga definisi dari kata „to represent‟,
antara lain:
1. To stand in for. Contoh kasus seperti dalam bendera suatu negara.
Dalam suatu acara olahraga biasanya bendera masing-masing negara
akan dikibarkan. Bendera tersebut menandakan keberadaan negara yang
bersangkutan dalam acara tersebut.
2. To speak or act on behalf of. Contoh kasusnya seperti Paus menjadi
orang yang berbicara dan bertindak atas nama umat Katolik.
3. To re-present. Misalnya, tulisan sejarah atau biografi yang mampu
menghadirkan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau.
Representasi bekerja dalam sistem representasi. Dalam sistem
representasi terdapat dua komponen penting, yakni konsep dalam pikiran
dan bahasa. Keduanya saling berkorelasi. Konsep akan suatu hal yang
berada dalam pikiran kita, membuat kita mengetahui makna dari hal
tersebut. Akan tetapi, makna tidak mampu dikomunikasikan tanpa adanya
bahasa. Pemaknaan akan dipengaruhi oleh budaya dan kelompok
masyarakat. Jika terdapat perbedaan budaya dan kelompok masyarakat,
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maka akan berbeda pula hasil pemaknaannya. Karena setiap kelompok
masyarakat memiliki latar belakang pemahaman yang berbeda terhadap
kode-kode budaya tertentu dalam memaknai suatu hal.
Salah satu media yang dapat menjadi representasi sebuah peristiwa
atau suatu kejadian adalah film. Karena representasi dalam film sendiri
merupakan sebuah proses pertukaran simbol atau tanda pada setiap atau
pada adegan tertentu yang nantinya akan dikonstruksikan oleh penonton
dan akan dimaknai melalui sudut pandang mereka.
Stuart Hall (1997) membagi teori representasi menjadi tiga bentuk,
antara lain: (1) Representasi reflektif, yaitu bahasa atau berbagai simbol
yang mencerminkan makna; (2) Representasi intensional, yaitu bagaimana
sebuah bahasa atau simbol dapat mewujudkan maksud pribadi dari sang
penutur atau pembuat; dan (3) Representasi konstruksionis, yaitu
bagaimana makna dikonstruksi kembali „dalam‟ dan „melalui‟ bahasa.
3. Persahabatan
Secara umum, sahabat menunjuk pada teman akrab yang dapat
dipercaya; teman yang berhubungan baik dengan diri kita (menurut Kamus
Jepang Kojien), teman yang saling memaafkan; teman yang paling akrab
(menurut Kamus Jepang Daijisen), teman yang saling mempercayai;
teman yang memiliki hubungan paling baik dengan diri kita (menurut
Kamus Jepang Daijirin). Menurut Sudo, ketiga definisi sahabat yang
diambil dari Kamus Besar Bahasa Jepang tersebut, sahabat menunjuk pada
teman yang secara khusus bergaul akrab dengan diri kita diantara temanteman lainnya yang kita miliki dan dapat dipahami sebagai sosok yang
hadir dan dapat kita percayai secara menyeluruh dan mendalam serta dapat
memaafkan satu sama lain (Putri, 2013).
Dengan adanya kehadiran seorang sahabat, manusia dapat
merasakan kegembiraan yang ditunjukkan melalui sikap saling pengertian
dan dapat melepaskan diri dari rasa kesepian. Ada pepatah dalam bahasa
Inggris yang berbunyi, “A friend in need is a friend indeed”, yang
memiliki makna bahwa seorang sahabat akan hadir di saat-saat yang
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paling dibutuhkan untuk berbagi dan membantu satu sama lain. Menurut
Berndt (2002:7), seorang sahabat juga akan memberikan penghargaan dan
pujian yang layak atas keberhasilan sahabatnya serta saling menguatkan
setiap mengalami masa-masa buruk maupun kegagalan yang dialami
sahabatnya.
Berikut merupakan karakteristik persahabatan menurut Davis
(Fauziah, 2014:85):
a. Kesenangan (enjoyment), yakni saat seseorang dapat menikmati momen
atau waktu bersama dengan temannya.
b. Penerimaan (acceptance), yaitu kondisi di mana seseorang tidak
berusaha untuk mengubah temannya menjadi orang lain, artinya dapat
saling menerima satu sama lain.
c. Saling membantu (mutual assistance), yakni teman yang dapat saling
mendukung serta membantu.
d. Percaya (confiding), yaitu di mana seseorang akan saling berbagi
perasaan dan pengalaman. Seseorang dapat menjadikan temannya
sebagai tempat untuk mencurahkan perasaan dan pengalaman yang
dimiliki jika diantara mereka merasa nyaman dan percaya untuk
melakukannya.
e. Kepercayaan (trust), kondisi di mana saling percaya satu sama lain.
Percaya bahwa teman akan melakukan sesuatu untuk kepentingan yang
paling terbaik untuk kita.
f. Pengertian (understanding), di mana seseorang dapat mengerti dan
memahami alasan dari perbuatan tertentu yang dilakukan temannya
serta dapat merasakan apa yang dirasakan temannya.
g. Menghargai (respect), yaitu saling menghargai satu sama lain, dan
berpikiran bahwa teman kita telah membuat keputusan yang terbaik.
h. Spontanitas (spontaneity), di mana seseorang dapat mengekspresikan
perasaannya secara spontan tanpa rasa khawatir bahwa ekspresi ini
dapat menimbulkan kesulitan dalam persahabatan.
4. Analisis Semiotika Roland Barthes
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Analisis

semiotika

Roland

Barthes

digunakan

untuk

mengidentifikasi sistem penandaan dan peran dari tanda-tanda yang dapat
memunculkan makna tertentu. Analisis semiotika dari Barthes terususun
atas dua tingkat atau tataran. Sistem pemaknaan tataran pertama adalah
makna denotatif (denotasi) yang merupakan aspek material dari sebuah
objek atau tanda. Kemudian, sistem pemaknaan tataran kedua adalah
makna konotatif (konotasi) yang merupakan aspek mental dari sebuah
objek atau tanda. Namun, makna konotatif menurut barthes tidak hanya
memahami proses penandaan, melainkan juga melihat aspek lain dari
penandaan, yakni mitos. Mitos biasanya diasumsikan sebagai apa yang
menjadi budaya yang dipercaya serta dilakukan dalam kegiatan sehari-hari
oleh masyarakat.
Teori Roland Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan, yaitu
denotasi dan konotasi. Denotasi sendiri merupakan hubungan eksplisit
antara tanda dengan referensi atau realitas dalam penandaan. Sedangkan,
konotasi merupakan aspek makna yang berkaitan dengan emosi dan
perasaan serta nilai-nilai kebudayaan dan ideologi (Piliang, 2003).
Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian studi kualitatif dengan
metode analisis semiotika bertujuan untuk memahami secara mendalam dan
mendeskripsikan mengenai tanda-tanda yang terkait dengan karakteristik
persahabatan dalam film “5 cm” dan film “Bebas”. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini dimulai dengan menonton film “5 cm” dan film “Bebas” dari
awal hingga credit title selesai, dimana peneliti menetapkan ciri-ciri atau kriteria
khusus yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian.
Pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah adeganadegan dengan aspek audio dan visual dalam film “5 cm” dan film “Bebas”.
Sementara, data sekunder yang digunakan adalah hasil literasi dan referensi yang
bersumber dari buku-buku ilmu komunikasi, website, jurnal ilmiah penelitian
mengenai komunikasi, film, dan semiotika. Untuk menguji keabsahan data,
peneliti menggunakan triangulasi data yang diuji dengan intertekstualitas. Teknik
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analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotika dari Roland
Barthes.
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Sajian dan Analisis Data
Berikut merupakan tabel analisis semiotika mengenai representasi
persahabatan dalam film “5 cm” dan film “Bebas”:
No.

Judul Film

1.

a) “5 cm”

Karakteristik

Analisis Data

Persahabatan

(Semiotika Roland Barthes)

Kesenangan
(Enjoyment)

i. Denotasi:
Genta, Zafran, Arial, Riani berpelukan di
Stasiun Pasar Senen.
ii. Konotasi:
Menunjukkan

perasaan

rindu

setelah

seseorang

dapat

berpisah selama 3 bulan.
iii. Mitos:
Kehadiran

fisik

menumbuhkan perasaan yang berharga
bagi seseorang serta dapat membangkitkan
semangat hidup.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Kris, Jessica, Jojo, Suci, Gina dan Vina
sedang menikmati waktu bersama di
rumah Jessica dengan bernyanyi dan
menari.
ii. Konotasi:
Kris, Jessica, Jojo, Suci dan Gina senang
mendapatkan anggota geng baru. Vina
sangat senang karena diterima dengan
baik bahkan dimasukkan menjadi anggota
baru geng mereka.
iii. Mitos:
Teman

merupakan

sumber

hiburan,

kesenangan, dan rekreasi. Terutama bila
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diantara

mereka

memiliki

kesamaan

aktivitas yang disenangi.
2.

a) “5 cm”

Penerimaan
(Acceptance)

i. Denotasi:
Riani, Ian, Genta, Arial, Zafran sedang
menikmati weekend di tempat makan
pinggiran Blok M.
ii. Konotasi:
Zafran, Genta, Arial, Ian, dan Riani
selama hampir 10 tahun bersama mampu
menerima karakter dan kebiasaan dari
sahabatnya satu sama lain.
iii. Mitos:
Adanya

perbedaan

maupun

sikap,

pemikiran

pendapat

dalam

suatu

persahabatan menjadi dasar untuk merasa
saling membutuhkan dukungan secara
emosional serta dukungan sosial agar tetap
terjalin

kehangatan,

keakraban,

dan

keintiman satu sama lain.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Kris dan Jessica mengajak Vina untuk
makan

siang

bersama

dan

memperkenalkan kepada gengnya.
ii. Konotasi:
Vina yang menjadi siswi baru di sekolah
tersebut langsung diterima oleh Kris dan
sahabat-sahabatnya. Padahal, siswa-siswi
yang lainnya belum bisa menerima dengan
baik seorang Vina.
iii. Mitos:
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Menurut Hurlock (1995), penerimaan
sosial adalah suatu keadaan dimana
keberadaan seseorang ditanggapi secara
positif oleh orang lain dalam suatu
hubungan yang dekat dan hangat dalam
suatu kelompok.
3.

a) “5 cm”

Saling

i. Denotasi:

Membantu

Genta, Zafran, Arial, dan Riani membantu

(Mutual

serta menyemangati Ian yang berlari

Assistance)

mengejar kereta yang sudah berangkat.
ii. Konotasi:
Sebuah perjuangan untuk membantu salah
satu sahabat yaitu Ian yang hampir saja
terlambat untuk naik ke dalam kereta.
iii. Mitos:
Kehadiran

fisik

seseorang

dapat

menumbuhkan perasaan yang berharga
bagi seseorang yang menghadapi suatu
masalah.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Vina

berpura-pura

seperti

sedang

kesurupan di depan geng musuh.
ii. Konotasi:
Vina ingin membantu sahabat-sahabatnya
agar tidak membuat malu nama baik
gengnya.
iii. Mitos:
Menurut Katz dan Bender (Garvin, 2011),
self help group atau kelompok bantu diri
merupakan suatu kelompok kecil yang
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disusun untuk saling membantu (mutual
aid), dan untuk mencapai tujuan khusus
serta bersifat sukarela.
4.

a) “5 cm”

Percaya
(Confiding)

i. Denotasi:
Zafran, Ian, Riani, Dinda (adik Arial),
Arial, dan Genta sedang berdiri dan
memandangi tujuan yang menjadi impian
mereka semua.
ii. Konotasi:
Arial, Zafran, Genta, dan Riani berusaha
memberikan keyakinan kepada Ian dan
percaya bahwa Ian akan mampu mendaki
bersama sahabat-sahabatnya.
iii. Mitos:
Dalam

persahabatan,

seseorang

akan

memberikan stimulasi agar sahabatnya
mampu menghadapi rintangan-rintangan
yang ada di depan mata.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Vina dan Jojo bercengkrama di dalam
Mobil.
ii. Konotasi:
Vina dan Jojo saling mencurahkan isi hati
yang mereka rasakan setelah pertemuan
pertama tempo hari karena sudah terpisah
selama puluhan tahun. Jojo merasa seperti
hidup kembali.
iii. Mitos:
Seseorang akan dapat menceritakan segala
sesuatu

kepada

orang

lain

bahkan
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mengenai hal-hal yang bersifat pribadi
atau aib miliknya hanya kepada orangorang yang dipercaya. Sahabat termasuk
salah satunya
5.

a) “5 cm”

Kepercayaan
(Trust)

i. Denotasi:
Genta, Zafran, Ian, Arial, dan Riani
sedang duduk bersantai dan menikmati
weekend bersama sembari berdiskusi.
ii. Konotasi:
Zafran,

Arial,

Ian,

Riani

memiliki

kepercayaan bahwa ide yang disampaikan
Genta

bukan

persahabattan

untuk

menjatuhkan

melainkan

untuk

mendukung satu sama lain guna meraih
cita-cita masing-masing.
iii. Mitos:
Kepercayaan (trust) merupakan pondasi
dari suatu hubungan. Suatu hubungan
antara dua pihak atau lebih akan terjadi
apabila

masing-masing

saling

mempercayai.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Kris, Vina, dan Jessica duduk untuk
berbincang-bincang.
ii. Konotasi:
Jessica mengapresiasi keputusan tersebut
seraya mengatakan bahwa itu adalah
keputusan terbaik.
iii. Mitos:
Seorang sahabat akan memberikan pujian
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dan

penghargaan

atas

keberhasilan

sahabatnya dan saling menguatkan serta
saling menyemangati di setiap kegagalan
yang dihadapi sahabatnya.
6.

a) “5 cm”

Pengertian
(Understanding)

i. Denotasi:
Ian

mengatakan

sahabatnya

kepada

bahwa

sahabat-

dirinya

akan

melanjutkan studi di Manchester.
ii. Konotasi:
Zafran mengerti dan memahami alasan Ian
pergi ke Manchester yakni karena ingin
menonton pertandingan sepak bola tim
kesayangan Ian di Old Trafford.
iii. Mitos:
Ermpati memungkinkan individu untuk
memahami

maksud

memprediksi

perilaku

orang

lain,

mereka

dan

mengalami emosi yang dipicu oleh emosi
mereka.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Kris memberikan penjelasan kepada Vina
tentang situasi yang akan mereka hadapi.
ii. Konotasi:
Kris

memahami

ketakutan

dan

kekhawatiran yang sedang dirasakan oleh
Vina yang baru pertama kali diajak untuk
bertemu dengan geng musuh.
iii. Mitos:
Persahabatan menyediakan perhatian dan
dukungan

ego

bagi

seseorang

saat
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mengalami

suatu

permasalahan

baik

ringan maupun berat.
7.

a) “5 cm”

Menghargai
(Respect)

i. Denotasi:
Ian

memberi

tahu

kepada

sahabat-

sahabatnya bahwa Ian mengurungkan
niatnya untuk melanjutkan kuliah di
Manchester.
ii. Konotasi:
Arial, Genta, Zafran, Riani, dan Dinda
menghargai keputusan yang dibuat oleh
Ian dan merasa senang karena mereka
akan tetap bersama tinggal di Indonesia.
iii. Mitos:
Sikap saling menghargai identik dengan
toleransi.

Menurut

Tillman

(2004),

toleransi merupakan saling menghargai,
melalui

pengertian

dengan

tujuan

kedamaian. Toleransi disebut

sebagai

faktor esensi untuk perdamaian.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Vina menerima telepon dari suaminya saat
berbincang-bincang bersama Kris setelah
lama tidak berjumpa dan harus segera
pulang.
ii. Konotasi:
Kris

dan

Vina

saling

menghargai

pertemuan mereka walaupun situasi Kris
sedang sakit dan ingin berbincang lama
dengan Vina namun Vina harus segera
pulang. Kris tidak memahami dan tidak
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mempermasalahkan.
iii. Mitos:
Persahabatan

merupakan

hubungan

interpersonal antara dua orang yang
memiliki

hubungan

produktif

ditandai

dengan

adanya

saling

positif

(DeVito,

menghormati

secara

serta

2001).
8.

a) “5 cm”

Spontanitas
(Spontaneity)

i. Denotasi:
Genta, Zafran, Arial, Riani bersorak dan
melempari jajanan ke tubuh Ian setelah
Ian memberi tahu bahwa dirinya akan
sidang.
ii. Konotasi:
Genta, Zafrran. Arial, Riani sangat senang
dengan pemberitahuan yang disampaikan
oleh Ian, karena akhirnya Ian akan segera
lulus setelah penantian panjang
iii. Mitos:
Dalam keadaan susah maupun senang,
sahabat

akan

selalu

menemani

dan

memberikan reaksi secara spontan tanpa
takut reaksi tersebut akan menyusahkan
sahabatnya.

Sebaliknya

reaksi-reaksi

spontan yang muncul seringkali dapat
meningkatkan keakraban dalam hubungan
persahabatan.
b) “Bebas”

i. Denotasi:
Vina, Jessica, dan Jojo sedang duduk dan
berbincang-bincang di kantor Jojo.
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ii. Konotasi:
Karena saking gemasnya melihat Jojo
yang

berubah

terlihat

namun

dipaksakan,

perubahannya

akhirnya

Jessica

meluapkan emosinya dengan berkata-kata
kasar.
iii. Mitos:
apabila suatu persahabatan sudah lama
terjalin sejak usia remaja hingga telah
dewasa,

persahabatan

memiliki

kedekatan

tersebut

akan

emosional

yang

semakin meningkat.
Sumber: Peneliti
Analisis

Persamaan

dan

Perbedaan

Cara

Merepresentasi

Persahabatan dalam Film “5 cm” dan film “Bebas”
Film “5 cm” dan film “Bebas”, keduanya merepresentasikan suatu
hubungan persahabatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan atau
berbeda gender. Ikatan emosional masing-masing individu dalam
hubungan persahabatan baik dalam film “5 cm” maupun film “Bebas”
sama-sama ditonjolkan dibandingkan dengan hanya kebersamaan yang
terjalin secara fisik. Persahabatan dalam film “5 cm” dan film “Bebas”
sama-sama mencakup karakteristik persahabatan yang diungkapkan oleh
Davis (Fauziah, 2014:85), yakni suatu hubungan yang meliputi
kesenangan (enjoyment), penerimaan (acceptance), saling membantu
(mutual assistance), percaya (confiding), kepercayaan (trust), pengertian
(understanding), menghargai (respect), dan spontanitas (spontaneity).
Pada film “5 cm” cenderung memperlihatkan maskulinitas dan
kekuasaan patriarki yang dominan dalam suatu hubungan, sedangkan film
“Bebas” cenderung memperlihatkan feminitas yang dominan. Tujuan yang
ingin dicapai dalam hubungan persahabatan pada film “5 cm” adalah
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berpisah agar masing-masing individu tidak mengalami kebosanan, dapat
mencari sesuatu hal yang baru yang belum pernah terbayangkan
sebelumnya atau mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengejar cita-cita
yang belum tercapai. Sedangkan, tujuan dari hubungan persahabatan yang
ditampilkan dalam film “Bebas” adalah dapat berkumpul kembali untuk
reuni bersama setelah berpisah selama 23 tahun karena sebuah tragedi.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan
pada tingkat tertentu pada film “5 cm” dan film “Bebas” dalam merepresentasikan
persahabatan. Perbedaan yang dimaksud film antara lain dari segi tujuan
hubungan persahabatan, dimana pada “5 cm” mereka berpisah untuk mendukung
satu sama lain atas keinginan yang ingin dicapai oleh masing-masing individu.
Sementara, pada film “Bebas” tujuan mereka adalah berkumpul kembali setelah
tidak bertemu karena suatu tragedi. Kemudian, film “5 cm” cenderung
memperlihatkan maskulinitas dan kekuasaan patriarki yang dominan dalam suatu
hubungan, sedangkan film “Bebas” cenderung memperlihatkan feminitas yang
dominan
Kedua film memiliki persamaan yang ditonjolkan, yakni hubungan
persahabatan antar gender. Keduanya mampu merepresentasikan ikatan emosional
yang lebih dominan dibandingkan hanya kebersamaan secara fisik yang terjadi di
antara masing-masing individu.

Daftar Pustaka
Ardianto, E., & Erdinaya, L. (2005). Komunikasi Massa Suatu Pengantar.
Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
DeVito, J. (2001). The Interpersonal Communication Book. London: Longman.
Giles, J., & Middleton, T. (1999). Studying Culture: A Practical Introduction.
Oxford: Blackwell Publishers.
Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representation and Signifying
Practices. London: Sage Publications.
Hall, S. (2011). Representation: Cultural Representations and Signifying
Practices. London: Ashford Colour Press Ltd.
Hurlock, E. B. (1995). Personality Development. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
Irawanto, B. (1999). Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema
Indonesia. Yogyakarta: Media Pressindo.

20

Morissan. (2013). Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa. Jakarta: Kencana.
Piliang, Y. (2003). Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna.
Yogyakarta: Jalasutra.
Pratista, H. (2017). Memahami Film. Yogyakarta: Montase Press.
Sobur, A. (2003). Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sobur, A. (2004). Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tillman, D. (2004). Pendidikan Nilai Untuk Kaum Muda Dewasa. Terjemahan
Risa Pranoto. Jakarta: Grasindo.
Vera, N. (2014). Semiotika dalam Riset Komunikasi. Bogor: Penerbit Ghalia
Indonesia.
Berndt, T. (2002). Friendship Quality and Social Development. Journal of
Psychological Sciences, 11(1), 7-10.
Fauziah, N. (2014). Empati, Persahabatan, dan Kecerdasan Adversitas Pada
Mahasiswa yang Sedang Skripsi. Jurnal Psikologi Undip, 13(1), 78-92.
Putri, S. (2013). Analisis Fungsi Persahabatan Pada Tokoh Utama Dalam Film
Kimi No Tomodachi. Skripsi. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
https://kbbi.web.id/film
https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/07/film-5-cm-2012
https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/20/film-bebas-2019

21

