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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sebagai karya seni hasil cipta manusia, film tidak luput dari 

kontroversi. Di satu pihak film dianggap sebagai hasil temuan setan yang 

mampu menjerumuskan manusia ke jurang neraka dan lain pihak 

menganggapnya sebagai penemuan yang paling hebat dalam sejarah 

manusia, terlepas dari itu tentunya ini merupakan karunia Tuhan (Siagian, 

2006: 2).  Membaca paparan tersebut, terlihat jelas bahwa film berada di antara 

dua titik ekstrim. Seniman, sutradara, dan produser dengan tanggung jawab 

moral tinggilah yang mampu mengarahkan film menjadi jalan kebaikan dan 

surga bagi manusia. Film merupakan media yang sifatnya sangat tergantung 

pada siapa yang mengendalikannya, apakah dengan tujuan baik atau jahat. 

Dalam sejarah tokoh politik pertama yang menyadari fungsi film sebagai 

sarana komunikasi massa dan alat revolusi paling dinamis adalah Lenin di Jerman 

(Ismail, 1986: 48). Hal tersebut makin disadari oleh seluruh dunia, hingga pada 

akhirnya pada 1946 dibentuk Film and Visual Information UNESCO, direkturnya 

Benoit Levy dalam Siagian (2006: 35) menyatakan bahwa: 

"Misi dari sinema adalah untuk membuat orang sadar bahwa mereka 
bersaudara. Tanpa semangat persahabatan yang mencakup seluruh umat 
manusia, persatuan tidak akan mungkin dan tanpa persatuan semua akan 
musnah. Film masa kini menghadapi suatu tugas besar, dia dapat menciptakan 
nilai-nilai abadi ." 
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Sejak kehadirannya film telah menjadi barang industri. Karena lahir 

sebagai barang industri, tentunya tema dan jenis film sangat tergantung oleh 

selera pasar atau masyarakat mayoritas. Dalam sebuah acara infotainment, 

produser Ram Punjabi menyatakan alasannya memilih film horor sebagai film 

yang ia jual karena masyarakat Indonesia masih butuh dan film bertema horor 

lebih jelas pasarnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Siagian (2006: 169) 

bahwa sebagain besar publik terdiri dari rakyat biasa, sehingga mau tidak mau 

para produser harus memperhatikan selera mayoritas dan memenuhinya. Jadi 

pada dasarnya publik ikut bersalah, apabila produser membuat film yang sering 

dikecam oleh publik sendiri. 

Menurut Ismail (1986: 46) pada hakikatnya penonton enggan menonton 

film yang tidak mereka mengerti, tidak terdapat tujuan yang nyata, dan sukar 

diterima oleh akal. Ketika menonton, publik merasa tidak perlu membagi pikiran 

menjadi beberapa cabang. Mereka hanya menerima apa yang disuguhkan di depan 

matanya. Semakin cepat frame-frame gambar bergerak mencekam dadanya, 

maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk memberikan pendapat melalui 

fikirannya sendiri. 

Pada perkembangannya film telah menyebar ke berbagai belahan dunia 

melalui bioskop. Bioskop ini merupakan tempat masyarakat untuk menonton 

imaji yang diciptakan sutradara. Siagian (2006: 167) menyatakan bahwa 

sebelum berangkat ke bioskop masyarakat awam sering tidak mengetahui film 

apa yang akan ia tonton, mereka kadang masuk ke gedung bioskop tanpa 

rencana dan setelah keluar, komentar mereka hanya terbatas pada bagus dan 



3 

 

 

jelek, tanpa adanya argumentasi. Lain hal dengan golongan terpelajar, mereka 

biasanya memilih film dan bioskop yang sudah mereka tentukan karena 

favorit. Begitupun ketika menentukan tema dan genre film yang akan ditonton, 

ada yang tertarik karena resensi yang mereka baca, mereka dengar dari 

percakapan orang, ataupun merasa sebagai tuntutan gaya hidup.  

Indonesia sebagai negara yang mayoritas pendidikannya rendah dan 

miskin, tentu memiliki arah apresiasi yang dapat terbaca jika penilaian film 

bergantung dari tingkat intelektual penikmatnya. Masalah film Indonesia tidak 

sebatas publik saja, namun seniman atau sutradara sebagai pelaku dan kreator 

harus memiliki tanggungjawab moral pada masyarakat. 

Ismail (1986: 25) menjelaskan bahwa karya seorang Indonesia haruslah 

bersumber pada pemikiran tentang kemerdekaan, hak asasi manusia, amanat 

penderitaan rakyat, kebenaran dan keadilan yang hakiki bagi rakyat Indonesia dan 

seluruh umat manusia, semuanya itu terbalut dalam perasaan taqwa pada Tuhan 

Yang Maha Esa. Senimanlah yang sepanjang zaman menjadi pemberi bentuk dan 

penetap nilai-nilai luhur yang baru, serta penyadar terhadap bentuk dan nilai-nilai 

yang lama.  

Pernyataan di atas merupakan pandangan yang menempatkan film sebagai 

media pendidikan dan pembangunan. Sebagai manusia yang memiliki iman, 

memang sepatutnya kita melandaskan karya kita untuk pembentukkan nilai 

luhur yang hakiki. Sutradara sebagai kreator film selayaknya memberikan 

penyadaran dan makna yang mendalam pada setiap karyanya bagi masyarakat 

luas. 
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Pada dasarnya banyak kalangan yang berharap bahwa film mampu 

menjadi media edukasi bagi publik. Tujuan dan fungsi film sebagai salah satu 

media massa populer ini masih jauh dari harapan, padahal Smith (2003: 12) 

menyatakan bahwa struktur yang dimiliki film itu mampu memanipulasi emosi 

seseorang. Walau film tidak bisa membuat penonton merasakan emosi, namun 

ia menawarkan alternatif. Mereka yang menerima undangan atau alternatif yang 

disuguhkan film akan menemukan banyak hal lain dibanding yang menolak 

alternatif tersebut. Salah satu cara agar pendekatan emosi pada film bisa 

berhasil adalah dengan mengangkat isu yang fenomenal baik di tingkat 

internasional atau lokal. 

Kemampuan menawarkan ragam emosi pada film memang selayaknya 

dikendalikan dan disadari oleh setiap manusia yang menikmatinya. Hal positif 

yang bisa kita ambil adalah menjadikan film sebagai media aktualisasi dan 

eksistensi bangsa. Para sineas Indonesia bisa mengenalkan keragaman bangsa 

pada khalayak dunia dengan mengangkat isu global serta memadukan beberapa 

unsur budaya lain agar penerimaan masyarakat bisa lebih longgar. Selain 

makna film tersebut bisa diterima masyarakat secara luas dan global, film bisa 

dimanfaatkan sebagai media promosi bagi bangsa Indonesia.   

Usaha memadukan beberapa budaya dunia atau transkultur ini sudah 

dilakukan oleh Tarantino. Buckland (2009: 176) menyatakan bahwa Quentin 

Tarantino merupakan sineas yang menghadirkan globalisasi dengan 

memadukan budaya Eropa, Amerika, dan Asia. Kill Bill Vol 1 (2003) dan Kill 

Bill Vol 2 (2004) merupakan karyanya yang sukses dan makin mengangkat 
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namanya. Selain film Kill Bill yang menceritakan perempuan samurai Amerika 

berbaju Bruce Lee, Tarantino juga membuat Sukiyaki Western Django yang 

menggambarkan cowboy Jepang dengan kostum yang Western (barat) tidak, 

Jepang pun tidak.   

Di Indonesia sineas yang berani bereksperimen seperti ini adalah Garin 

Nugroho. Pada awal karirnya pada tahun 1994 film “Surat untuk Bidadari” 

mendapat penghargaan film terbaik pada Young Competition di Tokyo 

International Film Festival, dan film terbaik Festival Film di Taormina dengan 

juri Quentine Tarantino. Kini nama Garin Nugroho sudah tidak asing lagi bagi 

para pecinta film. Ia adalah sutradara yang paling dikenal di kalangan 

internasional (Krishna Sen, 2002: 22). Pada LA Movie Indie Fest 2009 yang 

dilaksanakan di Dago Tea House Bandung, Garin menyatakan bahwa filmnya 

bukalah film komersil. Ia selalu berniat membuat film Indonesia bergaya Eropa, 

dan dengan ciri kesenirupaan yang kuat. 

Garin tidak hanya berkeinginan untuk bicara dalam karyanya, namun ini 

telah menjadi bagian ritual dalam hidupnya. Ia berusaha melihat sesuatu dengan 

sudut yang berbeda. Karyanya banyak yang ditargetkan untuk mengikuti festival 

di luar negeri dan mendapat  dukungan yang cukup dari beberapa pihak asing 

(gemarnonton.wordpress.com). 

Salah satu film Garin yang dianggap masterpiece dan monumental oleh 

dirinya sendiri adalah “Opera Jawa”. Film ini merupakan satu-satunya film di 

dunia yang menggunakan full musik gamelan sebagai pengiringnya. Selain itu, 

film ini banyak diputar di berbagai negara dan festival. Pada tahun 2006 film ini 
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diputar di Official Selection Venice Film Fest: Orizontti, Toronto IFF, Vancouver 

IFF, Pusan IFF, London IFF, Tapei Golden Horse FF, Filmex FF Japan, Black 

Nights IFF (Estonia). Dan di tahun 2007 film ini diputar di Goteborg IFF, 

Rotterdam IFF, Belgrade IFF, Cinema Novo FF (Belgium), Cleveland IFF, Alba 

IFF, Vilnius IFF, Hong Kong IFF Best Music award, Buenos Aires IFF, D.C. 

IFF, San Francisco IFF, Asian Film Society NYC, Seattle IFF, Cine Del Sur, Art 

FF, L.A. IFF, Sydney IFF, Jerusalem IFF, Melbourne IFF, Brisbane IFF, 

Museum of Fine Arts (Boston), Rio IFF, Berlin Babylon 14, Osian Cinefan IFF 

(India), dan Brooklyn Academy of Music.  

Jenkins (2007: 151) menyatakan bahwa film “Opera Jawa” adalah satu dari 

tujuh film yang disponsori Peter Sellars dan didedikasikan untuk korban 

kekerasan dan bencana alam. Ia juga merupakan sineas dunia yang memiliki visi 

yang unik. Pernyataan ini juga didukung Susanto (2007: 14) yang menjelaskan 

bahwa film “Opera Jawa” ini adalah sebuah proyek untuk memperingati 250 

tahun Mozart yang didukung sutradara kenamaan Amerika  Peter Sellars yang 

nantinya akan digelar di Wina, Austria. Selain Garin, terdapat pula sutradara lain 

yang menjadi bagian proyek ini, yaitu Tsai Mi Liang (Taiwan), Apichatpong 

Weerasethakul (Thailand), Mohammad Saleh Haroun (Chad), Bahman Ghobadi 

(Iran), dan Paz Encina (Paraguay). Film yang mengisahkan epos Ramayana ini 

merupakan tafsir pribadi Garin terhadap tokoh Sinta yang digambarkan dengan 

kemenduaan hati.  

Garin Nugroho dengan karyanya “Opera Jawa” mencoba terobosan dengan 

mempertemukan opera dan film. Hal ini bisa menjadi penting dalam konteks 
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sejarah perfilman khususnya Indonesia. Film ini merupakan film opera Indonesia 

pertama dan film pertama di dunia yang menggunakan dialog berupa singing text. 

Tidak hanya itu, film ini tidak menggunakan partitur yang ada dan singing text 

tidak berasal dari libretto, sehingga film ini bukan termasuk film opera dalam 

pengertian tradisional. “Opera Jawa” lebih dekat pada genre film musikal, 

terutama sub-genre Broadway-musical yang sering menggabungkan unsur musik 

dengan tarian dalam cara tuturnya. Sekalipun begitu, film ini tidak bersetting 

realis seperti pada film musikal dan opera pada umumnya. “Opera Jawa” 

menghadirkan setting nonrealis. Di beberapa sisi, film ini menggunakan simbol 

yang dijadikan pengganti dari benda nyatanya dan menggunakan sinematografi 

yang bersetting realis. Dari penggabungan ini kita bisa menyaksikan kekhasan 

Garin sebagai sineas yang senang bereksperimen. Sebuah ramuan seni, 

idealisme, dan penjelajahan yang patut dianalisis bagaimana film tersebut bisa 

meraih perhatian masyarakat dunia (gemarnonton.wordpress.com).  

Penggabungan yang terdapat pada film “Opera Jawa” tidak sebatas dari 

cerita maupun settingnya saja. Film ini memiliki artistik yang khas dan memiliki 

simbol dengan makna yang mendalam. Jika kesuksesan film semacam ini terus 

berulang dan dilakukan oleh para sutradara, tentu Indonesia akan lebih dikenal 

sehingga dunia akan mengapresiasi lebih luas lagi kekayaan budaya kita. Selain itu  

makna dan estetika film Garin merupakan hal penting yang pernah dimiliki bangsa ini. 

Atas beberapa data dan ulasan tersebut, penulis tertarik meneliti bagaimana tanda dan 

makna visual yang terdapat pada film “Opera Jawa”. 
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Krishna Sen (2002: 22) menjelaskan bahwa sineas Garin Nugroho adalah 

manusia cerdas dan berbakat yang lahir dari bangku sekolah. Filmnya yang 

pertama, “Cinta Sepotong Roti” tahun 1991 langsung mendapat respon baik dari 

banyak pemirsa di Indonesia maupun mancanegara. Tahun 1992 ia mendapat 

penghargaan sebagai sutradara muda terbaik di Festival Asia Pacific, Korea 

Selatan karena keapikannya dalam karya “Bulan Tertusuk Ilalang”. Garin 

merupakan sineas Indonesia yang paling sering bereksperimen.  

Dari pemaparan di atas, nama Garin Nugroho sangatlah penting dalam 

konteks film Indonesia. Dalam filmnya Garin tidak sebatas ingin mengungkapkan 

sesuatu, namun lebih dalam dari itu. Garin dengan cita rasa artistiknya yang tinggi 

membawa nama film Indonesia menjadi layak diperhitungkan.  

Tjasmadi (2008: 1) menyatakan bahwa pandangan yang menempatkan film 

sebagai imaji sutradara terhadap alam mimpi para penontonnya dalam keadaan 

sangat sadar adalah pandangan yang sangat dalam atau extreme close up. Hal ini 

merupakan salah satu tolok ukur, bahwa sineas yang menggunakan pendekatan 

semacam ini adalah seorang maestro. Film bukanlah sebagai alat propaganda 

semata, dan orang yang berpendapat demikian adalah orang yang memiliki 

pandangan generalis serta melihat dari jauh saja. 

Menurut seorang sutradara muda Joko Anwar, Garin Nugroho termasuk 

sutradara for hire yang artinya berkarya merupakan bagian ritual dan jati dirinya, 

lain hal dengan mantan asistennya Riri Riza yang termasuk have something to say 

yang bermaksud bahwa ia berkarya karena hendak mengungkapkan sesuatu. 

Dalam salah satu karyanya yang berjudul “Opera Jawa”, Garin memberi identitas 
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budaya multikultur dan eksistensi dirinya sebagai seniman berdaya artistik tinggi 

(gemarnonton.wordpress.com).  

Apapun pandangan kita tentang film, baik hanya untuk media propaganda, 

alat komunikasi massa, maupun tampilan imaji yang dinikmati penonton secara 

sadar, tidak melepaskan film sebagai karya yang banyak memuat tanda dan 

makna. Tanda-tanda yang mengandung makna ini tentunya akan lebih banyak 

ditemui pada film yang memiliki cara bertutur dengan gambar.  

Tjasmadi (2008: 147) menjelaskan bahwa Garin Nugroho merupakan sineas 

yang mengikuti gaya Umar Ismail. Sineas ini termasuk ke dalam kategori cineaste 

atau artist yang artinya seniman. Mereka adalah seniman bidang film yang 

menganut dasar-dasar sinematografi secara teguh. Sebagian menitikberatkan cara 

bertutur tulisan menjadi bahasa gambar atau visual. Penuturan ini bisa melalui 

visual teaterikal atau gambar bercerita seperti gaya film Prancis dan Rusia. Cara 

lain untuk menuturkan bahasa gambar ini adalah melalui seni painting with light 

(melukis dengan cahaya) yang menonjolkan keindahan gambar seperti gaya 

Amerika.  

Hal serupa juga dinyatakan oleh Darmawan (2011) bahwa Garin selalu 

menekankan estetika gambar pada filmnya. Gayanya lebih dekat pada estetika 

dokumenter dan gambar puitis dari New Wave Perancis. Dalam film “Opera 

Jawa”, Garin lebih menggali estetika tari, teater, musik, dan seni rupa. Uniknya 

film ini tetap bisa dinikmati oleh pedagang angkringan dan tukang becak di 

Jogyakarta, para pemuda di desa Chiang Mai Thailand, dan para intelektual di 

Eropa.  
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Garin Nugroho sebagai seniman film yang menggunakan bahasa gambar 

tentunya akan memuat banyak tanda untuk dimasukkan ke dalam visual filmnya. 

Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat ia telah memindahkan komunikasi 

dalam bentuk tulisan ke dalam gambar. Tanda-tanda visual ini perlu diketahui dan 

dideskripsikan maknanya guna memudahkan proses komunikasi antara seniman 

dengan penonton.  

Fokus utama penelitian seni rupa adalah pada aspek visualnya. Tanda-tanda 

yang terdapat pada film Garin Nugroho yang berjudul “Opera Jawa” ini akan 

diklasifikasikan, diidentifikasi, dan dikupas maknanya. Tanda-tanda visual 

tersebut dibagi menjadi tiga yaitu ikon, indeks, dan simbol, sesuai dengan 

pengklasifikasian Pierce. Hal ini bisa membantu tanda-tanda komunikasi visual 

yang selama ini menjadi hambatan agar tersalurkan lebih baik. Selain itu dengan 

mengupas tanda dan makna film “Opera Jawa”, kita bisa mengetahui bagaimana 

sesungguhnya film tersebut, berikut  alam fikiran Garin Nugroho sebagai sineas 

Indonesia yang paling dikenal di dunia.  

Peneliti merasa perlu membuat karya tulis yang menggali tanda dan makna 

film. Hal ini bisa menjadi sebuah dasar konsep pendidikan seni melalui media 

film. Selain itu menggali tanda dari karya film multiseni semacam “Opera Jawa”, 

memberikan banyak makna dan pengetahuan yang multidisiplin mengingat film 

ini memiliki keterkaitan antara teori budaya, semiotika, komunikasi, dan estetika. 

Dasar penafsiran atas makna yang terkandung dalam tanda visual film “Opera 

Jawa” ini menggunakan budaya Jawa. Sekalipun Darmawan (2011) beranggapan 
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bahwa film ini meleburkan diri antara yang lokal dan global, namun judul film 

yang menggunakan kata Jawa pasti berkaitan erat dengan budaya jawa itu sendiri.   

Penelitian mengenai film ini akan menjadi penelitian yang pertama di 

Universitas Pendidikan Indonesia baik di jenjang strata satu maupun magister 

seninya. Tentunya penelitian ini diharap bisa menambah referensi dan 

pengembangan ilmu bagi lembaga pendidikan yang konsentrasinya di bidang seni 

khususnya seni rupa. Selain untuk ilmu pengetahuan, penelitian makna film ini 

diharapakan menjadi sebuah kajian yang membantu masyarakat perihal makna 

komunikasi yang terselubung dalam sebuah film. Saat ini banyak tersebar film 

yang tidak kita ketahui makna dan tujuannya, kadang beberapa hal negatif terselip 

baik itu secara tersurat maupun tersirat. Hal semacam ini bisa mempengaruhi 

persepsi masyarakat dan merupakan ancaman bagi sistem nilai yang sudah ada di 

masyarakat.  

Sesuai dengan uraian di atas, pantas apabila peneliti memilih film 

“Opera Jawa” karya Garin Nugroho sebagai subjek penelitian. Karya tulis 

ilmiah ini merupakan syarat akhir dalam menempuh program magister 

Pendidikan Seni (konsentrasi Seni Rupa), di Universitas Pendidikan Indonesia. 

Oleh sebab itu penulis menggunakan judul "Makna Visual Film “Opera 

Jawa” Karya Garin Nugroho.”  

 

B. BATASAN DAN FOKUS MASALAH 

Mengingat banyaknya yang bisa dikaji dan digali dalam sebuah karya film 

“Opera Jawa” penelitian ini membatasi masalah dengan dua pokok besar yaitu: 
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1. Bagaimanakah tanda-tanda visual pada film “Opera Jawa” karya Garin 

Nugroho? 

2. Bagaimanakah makna dari tanda-tanda visual film “Opera Jawa” karya Garin 

Nugroho? 

 

C. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI ISTILAH 

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai pelaksana, pengumpul 

data, analis, penafsir data, dan pelapor penelitian (Moleong, 2005: 168). Dalam 

konteks ini peneliti bisa dianggap sebagai salah satu variabel penelitian selain 

makna film dan film “Opera Jawa” karya Garin Nugroho. Penelitian ini 

mengambil film “Opera Jawa” sebagai subjek dan instrument penelitian yang 

hendak dicari makna visualnya melalui tanda-tanda visual yang dikemukakan 

Pierce. Atas dasar ini peneliti menggunakan judul “Makna Film “Opera Jawa” 

Karya Garin Nugroho”.  

1. Makna menurut Danesi (2010: 17) hanya dapat diuraikan dengan 

memperhatikan makna lainnya. Makna merupakan sesuatu yang tidak dapat 

didefinisikan secara mutlak, karena berelasi dengan tanda lainnya. Makna 

merupakan hasil dari beberapa relasi tanda tersebut dan tergantung pada siapa 

yang menafsirkannya. 

2. Film menurut Peransi (1997: 29) adalah karya yang lahir dari klasifikasi seni 

rupa. Film sendiri merupakan gambar ilusi yang bergerak dan sebuah 

perkembangan dari teknologi fotografi. Secara kolektif film sering disebut 

sinema (cinema) atau kinematik yang artinya gerak. 
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3. “Opera Jawa” (2006) merupakan film karya Garin Nugroho. Film ini 

mengadaptasi cerita Ramayana yang menyoroti kesetiaan Shinta dan 

peperangan yang terjadi antara Rama dan Rahwana. Garin menafsirkan 

kembali cerita epik dari India ini dengan interpretasinya dan tidak 

menggunakan nama tokoh yang sama dengan ceritanya.  

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dirumuskan pada batasan dan fokus masalah di atas yang meliputi: 

1. Mendeskripsikan ikon, indeks, dan simbol pada film “Opera Jawa” karya Garin 

Nugroho. 

2. Menginterpretasikan makna dari ikon, indeks, dan simbol dalam film “Opera 

Jawa” karya Garin Nugroho. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi lembaga diharapkan keilmuan ini dapat menunjang profesi dan kompetensi 

sebagai lulusan program Magister Pendidikan Seni.  

2. Bagi mahasiswa dan pembaca secara umum, hasil penelitian ini dapat 

menambah referensi dan wawasan, bagi perkembangan pengetahuan di bidang 

film terkait makna yang terkandung di dalamnya.  

3. Bagi industri perfilman, analisis ini dapat memberikan informasi pentingnya 

pengendalian peranan film sebagai media komunikasi yang idealnya sebagai 
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sarana edukasi, kemanusiaan, multikultur, dan pembentuk nilai-nilai luhur 

bangsa. 

4. Bagi pecinta film, analisis ini dapat memberikan referensi tentang 

bagaimana cara berkomunikasi dan memaknai tanda visual film. 

5. Bagi dunia pendidikan di sekolah, penelitian ini bisa sebagai data rujukan dan 

media pembelajaran mengenai materi film, baik dari struktur, komponen visual, 

dan tanda-tanda visual film. Guru dan lembaga sekolah juga bisa 

mengembangkan konsep pendidikan seni melalui tanda dan makna pada film. 

Selain itu penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti atau pengajar lain karena 

keterkaitannya dengan seni tari dan musik.  

6. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini mampu menunjang kompetensi dan profesi 

sebagai lulusan Magister Pendidikan Seni Rupa dan awal yang baik untuk 

membudayakan menulis demi ilmu pengetahuan. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun berdasarkan pengelompokan 

pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam bab-bab sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teoritik. Pada bab ini berisi uraian beberapa teori 

mengenai makna, kebudayaan, semiotika, komunikasi, dan film. Agar lebih 

terfokus, pembahasan dipersempit pada aspek visual dengan menggunakan 

tanda-tanda visual dalam klasifikasi semiotika Pierce.  
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Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan secara rinci tentang 

metode penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis, dan prosedur penelitian.  

Bab IV Analisis Makna Film “Opera Jawa”. Pada bab ini dilakukan 

analisis makna dari tanda-tanda visual film “Opera Jawa”. Selain itu film 

tersebut digali komponen visualnya untuk memperkaya penelitian. Analisis 

visual ini mengacu pada adegan yang dicapture menjadi beberapa gambar.  

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini akan dikemukakan 

kesimpulan dan rekomendasi penulis, berdasarkan data-data teoritik dan temuan 

empirik pada saat analisis berlangsung.  


