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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari lima 

tingkatan berbeda, yaitu: pertama, kebutuhan fisiologis dimana kebutuhan primer 

manusia yang menyangkut mengenai kebutuhan fisik, seperti makan, minum, 

tempat tinggal, sex dan lain-lain. Kedua, kebutuhan akan rasa aman dan 

perlindungan, dimana manusia merasa bebas dari rasa takut dan aman terlindungi. 

Ketiga, kebutuhan sosial, dimana kebutuhan manusia untuk merasa dicintai dan 

merasa dibutuhkan oleh manusia lainnya. Keempat, kebutuhan akan penghargaan, 

dimana manusia akan diberi penghargaan atas apa yang sudah dilakukan oleh 

manusia tersebut, seperti jabatan, status dan lain-lain. Kelima atau yang terakhir 

adalah kebutuhan akan aktualisasi diri sendiri, dimana manusia menggunakan 

bakat-bakat atau kemampuan manusia itu tersendiri untuk melakukan hal-hal yang 

berguna seperti bekerja. Manusia harus bisa memenuhi kelima tingkatan ini untuk 

menjalankan hidupnya dengan baik. Setiap kebutuhan tersebut mempunyai porsi 

masing-masing dalam setiap hidup manusia (2006: 71-77). 

Salah satu kebutuhan manusia yang disebutkan oleh Abraham Maslow 

(2006: 74-76) adalah kebutuhan sosial yang membuat manusia disebut sebagai 

makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan perlu hidup 

berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam carapedia.com terdapat pemikiran 

yang dapat didukung oleh pemikiran Aristoteles, yang berbunyi: 

“Manusia adalah Zoon Politicon, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk 
 yang suka bergaul dengan berkumpul dengan manusia lainnya.”  
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Selain itu, menurut Muhammad Zuhri: 
 
 “Manusia adalah makhluk yang tidak akan sanggup hidup sendiri, selalu bergantung  

    pada orang lain dan apa yang dibutuhkannya dalam hidup juga dibutuhkan pula oleh        
   orang lain.” 
 
Dengan kedua pernyataan diatas, dapat dilihat manusia sudah menjadi 

makhluk yang tidak pernah sendiri sejak lahir dimana setiap individu selalu 

membutuhkan orang lain seperti keluarga, sahabat, dan lain-lain. 

Tetapi pada saat memasuki era modern, manusia menjadi sangat 

individualis. Individualis yang dimaksud adalah manusia yang mulai hidup 

sendiri-sendiri dan tidak terlalu memperhatikan mengenai orang lain. Contohnya 

pada jaman dahulu, di sebuah komplek perumahan, penduduk komplek tersebut 

pasti akan mengenal antara satu dengan yang lain, akan saling menolong atau 

bahkan akan ada perkumpulan dalam komplek perumahaan tersebut. Tetapi 

memasuki era modern, dan karena lahan kosong di kota-kota besar sudah mulai 

berkurang, maka mulai dibangun gedung-gedung tinggi atau apartemen, yang 

membuat manusia semakin individualis dan mulai tidak mengenal tetangga-

tetangga atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Manusia pada era modern 

lebih memilih untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

dan secara tidak sadar, mereka menyingkirkan kebutuhan sosialisnya.  

Jika sampai manusia tidak mendapatkan rasa dicintai, maka ada 

kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, seperti manusia tersebut 

bisa kehilangan akal sehat atau bunuh diri. Menurut data dari organisasi WHO, di 

Indonesia terdapat angka berkisar dari 1,6 sampai 1,8 per 100.000 jiwa bahkan 

menurut organisasi WHO, bisa terjadi peningkatan angka bunuh diri hingga 2,4 
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per 100.000 jiwa jika tidak ada tindakan pencegahan bunuh diri. Pada tahun 2012 

di Indonesia terdapat 31 kasus bunuh diri, 13 kasus karena putus cinta, tujuh kasus 

karena masalah perekonomian, delapan kasus karena tidak harmonisan 

keluarganya dan tiga kasus karna masalah akademisnya. Dari data di atas dapat 

kita lihat bahwa 13 kasus yang disebabkan karena kebutuhan sosialnya tidak 

terpenuhi. 

Manusia juga mempunyai kebutuhan untuk penghiburan dari hal-hal yang 

lainnya. Salah satu hiburan yang manusia butuhkan adalah bertemu dengan 

teman-temannya atau menonton film di bioskop. Film layar lebar yang 

ditayangkan dalam bioskop, diproduksi dalam negeri maupun luar negeri. 

Perfilman Indonesia jarang sekali mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia 

sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini, para pembuat film mencoba 

memperbaiki kualitas perfilman Indonesia dengan berbagai macam cara, seperti 

mengadopsi cerita dari novel-novel yang ada menjadi film layar lebar. Beberapa 

contoh film yang diadaptasi dari novel adalah 5cm, Laskar Pelangi, Perahu 

Kertas, 3600 detik, Summer Breeze, Habibie Ainun dan masih banyak lagi. 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan film Indonesia meningkat pesat dari 

segi kualitasnya. Banyak film Indonesia yang mulai meraih penghargaan-

penghargaan yang cukup bergengsi, seperti film Laskar Pelangi yang meraih 

penghargaan The Golden Butterfly Award untuk kategori film terbaik di 

International Festival of Film for Children dan Young Adults di Hamedan, Iran. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

 Semakin maju dunia teknologi, hal ini membuat manusia-manusia 

semakin individualis. Dimana manusia merasa bisa hidup sendiri tanpa adanya 

manusia lainnya. Seperti yang dikatakan Abraham Maslow (2006: 74-76) manusia 

membutuhkan kebutuhan sosialnya dimana manusia merasa dicintai atau 

dibutuhkan. Manusia yang sudah memasuki masa-masa modern, terkadang suka 

sekali menyendiri dibandingkan untuk bersosialisasi. Pada masa yang sudah 

canggih ini, manusia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain 

komputer, atau sibuk dengan barang-barang elektronik yang dipunyainya. Dengan 

kemajuan teknologi ini, membuat manusia lebih gampang dalam melakukan 

segala sesuatu. Termasuk dalam hal sosial, manusia memutuskan untuk 

berhubungan antara satu dengan yang lain melalui dunia maya dimana tidak 

mengharuskan kedua atau lebih individu bertatap muka. Bertatap muka dengan 

orang lain sangat diperlukan supaya manusia tersebut bisa mengenal antara satu 

sama yang lain. Para produser perfilman Indonesia melihat hal ini, dan mulai 

membuat film dengan banyak sekali tema-tema yang berbeda. Salah satu temanya 

adalah tema persahabatan. Salah satu film dengan tema persahabatan yang 

membuat perfilman Indonesia meningkat adalah 5cm. Film yang dibuat 

berdasarkan novel ini meledak dipasaran pada tahun 2012.  

 Film 5cm adalah film terlaris di tahun 2012 dengan total penonton 

sebanyak 1.831.005 penonton. Film 5cm ini mengalahkan film Habibie Ainun 

yang juga merupakan salah satu film terpopular sepanjang tahun 2012 tersebut. 

Film 5cm ini sangat menarik untuk diteliti karena dalam film ini, terdapat hal 
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yang berbeda dari kenyataan yang ada, dimana manusia sudah menjadi sangat 

individualis. 

 

I.3 Rumusan Masalah  

Bagaimana representasi persahabatan dalam film 5cm? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui representasi persahabatan dalam film 5cm melalui 

analisis semiotika. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Kegunaan akademis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan pembaca dan mengetahui apa saja tanda-tanda persahabatan 

dalam film 5cm dengan menggunakan analisis semiotic 

 

I.5.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan agar dapat 

menjadi panutan bagi pembuat-pembuat film lainnya dengan bahasa dan 

tanda-tanda yang ditunjukkan dalam film mengenai persahabatan. 

 

I.6 Sistematika 

 Penelitian ini dibagi menjadi enam bab, dan dijabarkan sebagai berikut:  
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• Bab I Pendahuluan 

 Bab I berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan  masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan.  Dalam bab ini dijelaskan apakah yang menjadi masalah dan 

fenomena- fenomena apa saja yang sudah terjadi menyangkut penelitian ini. 

• Bab II Objek Penelitian 

 Dalam bab II ini dijabarkan objek penelitiannya yaitu film 5cm. Dalam 

bab ini terdapat penjelasan mengenai film 5cm, sinopsis 5cm dan karakter-

karakter  utama yang ada dalam fim 5cm. 

• Bab III Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab III terdapat teori-teori dasar yang akan digunakan dalam 

penelitian  ini, seperti teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi massa, 

teori film,  teori semiotika dan konsep persahabatan. 

• Bab IV Metodologi Penelitian 

 Dalam bab IV dijelaskan mengenai metode apa yang akan dilakukan oleh 

 peneliti, teknik pengumpulan data dan analisis isi. 

• Bab V Hasil Dan Pembahasan 

 Dalam bab V ini dijelaskan bagaimana hasil dari penelitian ini dan 

bagaimana pembahasan mengenai hasil dari yang didapat oleh peneliti. 

• Bab VI Penutup 

 Dalam bab VI terdapat kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dan 

saran. 

 
 




