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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sequence prolog 

TIMELINE POTONGAN GAMBAR 

Prolog : 

Preparation 

00:00 - 02:58 

 

Prolog : 

Complication 

02:59 - 04:43 

 

Tabel 4.1 Sequence prolog – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film “AADC? 

2014” Di Youtube Line Indonesia  

Diawal film kita akan melihat keadaan Rangga saat ini. Hal ini 

dipertegaskan dengan munculnya tulisan “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. Rangga 

masih tinggal dan bekerja di New York, Amerika Serikat. Lalu dirinya 

mendapatkan bussines trip ke Jakarta. Seketika itu pula teringat Cinta dan 

mencarinya di instan messaging. Gambar beralih dimana Cinta sedang bekerja di 

sebuah kantor di Jakarta. Lalu cerita berlanjut saat Cinta berkumpul dengan para 

sahabat, yakni Carmen, Maura, Milly dan Alya di sebuah café. Dengan cepat kita 

akan mengetahui Cinta serta para sahabat tak banyak berubah, hanya saja terlihat 

lebih dewasa seiring dengan pertambahan usia. Tiba-tiba Rangga mengirimkan 

pesan instan dan membuat kaget Cinta maupun sahabat-sahabatnya. Film 
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menampilkan bagaimana keadaan para tokoh, tempat, situasi, waktu serta situasi 

awal yang membentuk cerita. Tak ketinggalan pula awal masalah yang muncul, 

ketika Rangga mengirimkan pesan instan kepada Cinta. Penggambaran tersebut 

termasuk tahap preparation. 

Film berlanjut pada complication, dimana permasalahan inti dari film 

ditampilkan. Saat di kamar terlihat Cinta masih bingung dengan hal apa yang 

harus dilakukan. Cinta berusaha membalas pesan dengan hati-hati dan 

mengirimkannya dengan rasa tidak percaya. Mengetahui pesan instan messaging 

dibalas dengan cepat Rangga memberitahukan akan ke Jakarta dan ingin bertemu. 

Cinta pun semakin bingung dengan keinginan Rangga yang ingin menemui 

dirinya. Terlihat dengan jelas kedua tak sanggup menghadapi keadaan tersebut. 

 

4.1.1.1 Level Realitas 

4.1.1.1.1 Preparation 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Environment - Apartemen Rangga dengan benda-benda pribadi yang terlihat terang karena 

disinari mentari pagi melalui kaca jendela yang berukuran besar. 

    - Apartemen Rangga di malam hari terlihat remang namun masih disinari lampu 

yang menyala. 

    - Begitu pula dengan Cinta, masih sama seperti yang dulu. Namun kini 

menampilkan dirinya sebagai wanita karir. 

    - Carmen, Maura, Milly dan Alya saat ini sudah menjadi wanita dewasa dengan 

karakter khas masing-masing. 

2 Make up - Cinta tampil sangat fresh sebagai pegawai kantoran dengan make up 

minimalisnya. 

    - Cinta terlihat sibuk bekerja di sebuah kantor di Jakarta. Tampak suasana khas 

perkantoran dengan item-item kantor. Seperti komputer, buku, dokumen, alat 
tulis, poster, foto dan lainnya. Diketahui kantor tersebut adalah perusahaan 

media. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

    - Gaya bicara Cinta ialah lembut. Terlihat saat menerima telepon saat di kantor dan 

obrolan saat berkumpul di café. 

    - Gerak-gerik Cinta mewakili dirinya yang cantik, percaya diri, cerdas dan 

fashionable. 
    - Lingkungan sekitar kota di pagi hari, kantor dan sebuah bar di malam hari khas 

perkotaan di New York. 

3 Speech - Meskipun tak banyak bicara, gaya bicara Rangga masih dingin dan datar. 

Terdengar saat dirinya membacakan narasi sebuah puisi. 

    - Para sahabat Cinta pun menggunakan riasan minimalis masa kini. 

    - Para sahabat dan Cinta berkumpul di sebuah cafe dengan dekorasi, desain, 

furniture maupun benda-benda ciri khas aliran minimalis. Dengan posisi 
menghadap ke jalan dan sinar matahari yang cukup dan seorang waiters yang 

melayani mereka. 

4 Appereance - Penampilan Rangga tak banyak berubah. Bahkan terlihat lebih mature. 

5 Behavior - Perilaku Rangga masih terlihat cool dan tak banyak bicara. 

    - Saat berkumpul terlihat kembali sifat-sifat sahabat-sahabat Cingta yang dulu. 

Alya masih pendiam, Carmen tomboy, Maura tetap sexy dan Milly masih lemot 

seperti ABG. 

    - Gaya bicara Carmen, Milly dan Maura masih periang. Terkecuali Alya yang 

memang pendiam. 

6 Gesture - Gesture Rangga sangat cool. Meskipun sedang sibuk beraktifitas, gerak tubuhnya 

nampak kalem. 

    - Cinta menunjukkan dirinya memiliki semangat. Saat bekerja maupun berkumpul 

dengan sahabat gesture-nya menunjukkan kelincahan dirinya. 

    - Maura, Carmen, Milly Dan Alya pun terlihat lincah, meskipun Alya gesture-nya 

kalem tak selincah sahabat lainnya. 

7 Expression - Ekspresi Rangga masih menunjukkan kesan datar dalam situasi apapun, sekalipun 

terkaget dan berhubungan dengan soal asmara. 

    - Cinta adalah seorang wanita yang sangat ekspresif, mampu menunjukkan emosi 

yang sedang dirasakan. Saat bekerja terlihat serius, saat berkumpul dengan 
sahabat terlihat senang dan saat membaca pesan Ranggga terlihat kaget serta 

bingung. 

    - Milly, Maura, Carmen maupun Alya selalu terlihat riang. Namun saat mengetahui 

Rangga mengirimkan pesan kepada Cinta, seketika ekspresi berubah menjadi 
kaget dan bingung. 

8 Dress - Rangga mengenakan paduan busana kemeja putih motif kotak-kotak, celana jeans 

biru, jaket berwarna krem, dan sepatu kulit coklat. Terlihat nyaman dan 

mencerminkan dirinya yang simpel dan tak ribet. 

    - Cinta mengenakan kemeja putih berlengan dengan accessoris kalung perak, 

celana panjang hitam, high heels hitam dan tas kulit hitam yang menambah cantik 

penampilan dirinya. 

    - Carmen mengenakan kemeja putih disertai selendang bermotif, celana jeans biru 

dilipat ala hipster dan sepatu kulit coklat dan rambutnya yang keriting. 

    - Milly mengenakan kemeja berwarna krem muda dengan kalung silver, jeans biru 

dan flatshoes krem. 

    - Alya terlihat nyaman dengan kaus lengan panjang motif garis-garis horizontal 

dengan celana panjang krem cerah disertai sepatu kulit dan balutan syal abu 

melingkar dileher. 

    - Maura menggunakan dress abu muda dengan accessoris perak dan sepatu high 
heels-nya. 

Tabel 4.2 Level Realitas : Bagian Preparation – Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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4.1.1.1.2 Complication 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Appereance - Rangga dan Cinta terlihat dalam penampilannya menunjukkan kegelisahan yang 

amat sangat karena situasi yang dihadapi keduanya. 

2 Dress - Cinta masih terlihat manis dengan pakaian tidur dengan balutan kemeja putih 

disertai legging coklat muda. 

3 Environment - Kamar Cinta yang dipenuhi item-item maupun pernak-pernik khas wanita. Pada 

malam hari yang diterangi oleh lampu kamar yang bersinar tak terlalu terang 

sehingga terlihat sedikit remang. 

    - Apartemen Rangga di malam hari, tampak tempat tidur dengan peralatan kerja 

seperti lampu sorot. Suasananya terlihat terang meskipun sudah malam hari dari 

sumber cahaya dari luar jendela. Meskipun di beberapa bagian terlihat gelap. 

4 Behavior - Perilaku Rangga dan Cinta sangat menyiratkan rasa kegelisahan yang tak 

menentu degan tanpa bisa diam dengan tenang, bergerak kesana kemari. 

5 Speech - Gaya bicara disini dalam konteks berbicara melalui pesan instan messaging. 

Cinta ragu-ragu untuk membalas pesan Rangga dengan beberapa kali mencoba 

mengetikkan balasan Lalu menghapusnya kembali. Meskipun pada akhirnya 

membalas pesan tersebut. Namun Rangga dengan jujur langsung menyatakan 
keinginannya untuk berbicara. 

6 Gesture - Gesture Rangga menandakan dirinya yang sangat menunggu respon dari Cinta. 
Sedangkan Cinta  menunjukkan kebingungan dengan hal apa yang harus 

dilakukannya. 

7 Expression - Mimik wajah Cinta yang menunjukkan keraguan-raguannya untuk memenuhi 

keinginan Rangga untuk bertemu. Lalu ketidakpercayaan dirinya yang mampu 

membalas pesan Rangga. 

    - Rangga sangat menantikan sekali jawaban Cinta dan harap-harap cemas 

menunggunya. 

Tabel 4.3 Level Realitas : Bagian Complication – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.1.2 Level Representasi 

4.1.1.2.1 Preparation 

Scene 1 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Establing shot diteruskan dengan zoom in untuk pengenalan ruang dan waktu agar 
objek environment (lingkungan) terlihat dengan jelas. 

    - Secara berurutan dan bergantian menampilkan teknik gambar yang berbeda. Stock 
shot tirai jendela yang tertiup angin agar gambar tak terlihat jumping scene. Cover 

shot menggambarkan keadaan sebuah apartemen. Extreme close up menampilkan 

wajah dan hal yang sedang dipikirkan Rangga. Knee shot untuk menggambarkan 

Rangga yang mempersiapkan item-item yag akan dibawa pergi. Dan fade out 
untuk memperjelas judul yang tertera di film "Ada Apa Dengan Cinta? 2014". 

2 Setting - Setting diawal sebuah kita metropolitan besar dengan ciri khas gedung-gedung 

tinggi. 

    - Apartemen Rangga di pagi hari dipenuhi dengan barang-barang pribadi. 

3 Lighting - Pencahayaan di waktu pagi namun belum begitu terang di apartemen. Cahaya 

yang menyinari ruangan semakin menggambarkan bahwa Rangga tengah bersiap 

untuk beraktifitas. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

4 Sound - Suara kesibukkan khas perkotaan yang mulai beraktifitas, hembusan angin, suara 

deru kendaraan beserta klaksonnya membuat kesan sebuah kota yang sibuk. 

    - Suara burung berkicau silih berganti menegaskan bahwa saat itu adalah pagi hari. 

Bersamaan dengan backsound dentingan piano dengan nada rendah mewakili 
ketenangan dan kedamaian pagi hari. 

5 Naration - Narasi Rangga yang dengan datar dan dingin membacakan sebuah puisi. Puisi 

tersebut, "adalah Cinta yang mengubah jalnnya waktu. Karena Cinta, waktu 

terbagi dua. Denganmu dan rindu, untuk membalik masa". Puisi ini 

menggambarkan bagaimana dirinya merindukan Cinta dan ingin kembali ke 
waktu yang dulu. 

Tabel 4.4 Level Representasi : Bagian Preparation (Scene 1) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

Scene 2 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Medium shot memperlihatkan bagaimana Rangga sedang mewawancarai 

narasumber. Dipertegas dengan close up Rangga yang sedang bertanya suatu hal 

dan dicatatnya pada note. 

    - Medium shot saat Rangga memegang sebuah kamera DSLR dilanjuti close up dan 

extreme close up agar terlihat merek dan tipe kamera yang ada di masa kini. 

    - Two shot menampilkan Rangga dan rekan kerjanya sedang serius berdiskusi 

mengenai sebuah pekerjaan. Terlihat dari close up camera berkas-berkas yang 

berserakan berupa foto, dokumen, tulisan maupun coretan yang ada dimeja. Lalu 

over the shoulder shot bagaimana Rangga terlihat serius dengan pekerjaannya. 

    - Medium shot memperlihatkan Rangga yang baru tiba menemui dua temannya 
untuk minum beer. Close up untuk memperjelas mereka melakukan cheers dan 

mereka menikmatinya. 

2 Setting - Saat wawancara dilakukan disuatu sudut kota. Terlihat tangga, tembok, jendela 

dan lainnya. 

    - Berdiskusi dengan rekan kerja dilakukan di sebuah kantor media karena tampak 

buku yang bertumpuk di rak, komputer Apple mac, kamera DSLR, berkas, 

dokumen, foto dan coretan. Dan saat berdiskusi Rangga menunjukkan sebuah 
foto. 

    - Latar Lainnya di sebuah bar malam hari. Tampak hiasan foto menempel 

menghiasi tembok, tumpukan gelas, lampu gantung, berbagai botol minuman dan 

ketinggalan lampu kerlap-kerlip. Latar ini diperjelas saat mereka melakukan 
cheers. 

3 Lighting - Sepanjang scene ini lighting dengan konsisten terlihat terang redup. Ini seolah-
olah menggambarkan seperti kehampaan yang dirasakan Rangga sekalipun sedang 

beraktifitas. 

4 Sound - Backsound memperdengarkan piano klasik dengan nada rendah dan  tempo 

lambat, seolah-olah mengiringi aktifitas Rangga yang hampa. 

Tabel 4.5 Level Representasi : Bagian Preparation (Scene 2) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 
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Scene 3 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Cover shot Rangga baru tiba di apartemen setelah beraktifitas. Close up coffe 

maker, sedang menyeduh kopi panas. Dan medium shot tampak Rangga sedang 

beristirahat duduk santar di sofa sambil menikmati kopi. Tampak sekali dalam 

gambar Rangga tetap memikirkan suatu hal, yaitu merasa hidupnya hampa. 

    - Point of view pesan instan messaging untuk Rangga ditugaskan menuju Bangkok, 

Seoul dan Jakarta. Seketika close up menunjukkan kekagetan Rangga membaca 

Jakarta, seperti teringat pada sesuatu yaitu Cinta. 

    - Medium shot segera Rangga packing dan mengemas barang. Saat berkemas, 

sebuah buku jatuh. Objek shot menunjukkan masalah waktu yang dipikirkan 

Rangga. Fade out menampilkan kenangan bersama Cinta dimasa lalu. Fade in dan 

medium shot tersadar dari lamunan. 

2 Setting - Apartemen Rangga malam hari dan dirinya duduk santai di sofa di sudut ruangan 

samping jendela. 

    - Packing barang yang akan dibawa di ruang tidur dan sekitarnya. 

3 Lighting - Tata cahaya terlihat gelap karena waktu malam hari. Namun meskipun terlihat 

gelap, tetap menunjukkan kekaburan seperti ada yang kurang dalam hidup 

Rangga. 

4 Sound - Film masih memperdengarkan piano klasik nada rendah dan tempo lambat 

mengiringi mood gambar. Namun ketika mengetahui Rangga akan ditugaskan ke 

Jakarta, backsound berubah. Saat buku jatuh terdengar sound benda jatuh, 

menegaskan terdapat suatu hal yang mengusik dalam buku tersebut. Saat 

flashback, piano memainkan lagu bimbang. Lagu ini mewakili kebimbangan 

Rangga selama ini. 

Tabel 4.6 Level Representasi : Bagian Preparation (Scene 3) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

Scene 4 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Close up Rangga yang memegang smartphone, seperti ingin berusaha melakukan 
sesautu untuk mengakhiri kekosongan hatinya. Point of view tertuju pada 

smartphone miliknya yang menggunakan fitur find alumni dan akhirnya 

menemukan Cinta. Close up memperlihatkan Rangga yang tak percaya dengan 

sedikit usahanya tersebut membuahkan hasil. 

2 Setting - Sudut apartemen Rangga duduk disofa dengan suasana yang sunyi dan senyap. 

3 Lighting - Unsur pencahayaan sedikit terang seolah menegaskan hadirnya secercah harapan 
Rangga untuk bertemu dengan Cinta. 

4 Sound - Film masih melatunkan lagu bimbang, untuk menguatkan emosi Rangga yang 

sedang bimbang. 

Tabel 4.7 Level Representasi : Bagian Preparation (Scene 4) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 
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Scene 5 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Wide shot terhadap gedung-gedung perkantoran dan disertai dengan lalu lalang 

mobil. Menandakan film telah berganti tempat diperjelas dengan caption disudut 

kanan bawah gambar bertuliskan "Jakarta, 2014". Wide shot ini pun merubah 

mood gambar yang ditampilkan. 

    - Film pun berlanjut dengan medium shot dibarengi dengan pan camera horizontal 

dari kiri ke kanan. Tujuannya ialah ingin menggambarkan suasana lengkap sebuah 

ruangan kantor pada jam kerja. Disamping menampilkan kesan hidup pada 

gambar. 
    - Medium shot pada Cinta yang tengah sibuk bekerja sambil menerima telepon. 

Extreme close up untuk memperbesar foto-foto yang sedang dipilih Cinta di meja 

kerjanya. Objek shot menunjukkan benda-benda lain yang ada di sekitar ruangan. 

    - Point of view pada pesan Alya untuk mengingatkan berkumpul. Lalu close up 

ekspresi tersenyum Cinta dengan membaca pesan itu. 

2 Setting - Film sudah sangat jelas bahwa lokasi berada di sebuah perkantoran di Jakarta pada 

jam sibuk. Tanda ini ditunjukkan dengan ruangan kerja yang terdapat para 
pegawai sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan atribut-atribut yang biasa 

terdapat dalam sebuah kantor. 

3 Lighting - Pada scene ini mayoritas lighting sangat terang. Karena menunjukkan suasana 

perkantoran pada jam sibuk dan Cinta yang enerjik dalam bekerja. 

4 Sound - Untuk mendukung scene yang berganti, istrumen musik pun berirama soft namun 

semangat dengan petikan gitar akustik. 

    - Suara printer, telepon, berkas, keyboard dan lainnya menambah kesan detil pada 

film untuk menunjukkan bagaimana orang-orang saat bekerja. 

Tabel 4.8 Level Representasi : Bagian Preparation (Scene 5) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

Scene 6 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Long shot menggambarkan keadaan para sahabat Cinta saat ini, Milly, Maura, 

Carmen dan Alya berkumpul di sebuah café. Pengambilan dengan teknik ini untuk 
menimbulkan kesan keriuhan mereka saat berkumpul. 

    - Medium shot untuk keakraban yang terlihat saat sahabat-sahabat Cinta 

bercengkrama satu sama lain. Ini untuk menciptakan suasana hangat dalam film. 

    - Point of view untuk menunjukkan isi singkat pesan Rangga untuk Cinta. Sebagai 

reaksi gambar pun close up menunjukkan ketidakpercayaan Cinta dan para 
sahabat dengan pesan dari Rangga tersebut. 

    - Extreme close up ditambah perpindahan fokus dari Alya ke Cinta, menampilkan 

perbedaan ekspresi yang mencolok diantara keduanya. Tersirat sekali Cinta kaget 
bukan kepalang dengan hal tersebut. 

2 Setting - Diawal scene terlihat seorang waiters yang melayani dengan menurunkan 
makanan dan minuman ke meja. Ini menandakan lokasi berada di sebuah café. 

Dengan furniture, tata ruang, desain khas sebuah café. Tampak sekali para sahabat 

Cinta nyaman dan betah berlama-lama ditempat tersebut. 

3 Lighting - Karena berkumpul dengan sahabat adalah hal yang menyenangkan, tak heran pula 

scene ini tata cahaya sangat terang. Disamping untuk membangun emosi ceria 

juga ditunjang dengan jendela-jendela kaca berukuran besar di cafe tersebut yang 

membuat sinar matahari masuk kedalam ruangan. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

4 Sound - Sound petikan gitar akustik yang easy listening dengan nada up beat, membuat 

kemeriahan kegiatan menyenangkan berkumpul itu. 

Tabel 4.9 Level Representasi : Bagian Preparation (Scene 6) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.1.2.2 Complication 

Scene 1 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Cover shot memperkenalkan scene sudah berada dikamar Cinta. Terlihat Rangga 
berjalan sambil memandangi smartphone miliknya. Cinta masih memikirkan 

pesan Rangga. 

    - Medium shot dilanjuti dengan close up untuk menunjukkan kegalauan hati yang 
dihadapi oleh Cinta. Dengan camera jarak dekat terlihat ekspresi bingung Cinta 

tersebut. 

    - Point of view menunjukkan Cinta yang berusaha membalas pesan tersebut. 

Meskipun entah mengapa akhirnya dihapus kembali. 

    - Teknik cut to cut untuk memperlihatkan ditempat yang berbeda, Rangga pun 

mengalami hal yang sama dengan Cinta. Terlihat Rangga berjalan tak tentu arah, 

duduk tak tenang dan lainnya sambil menatap terus smartphone-nya. 

    - Zoom out dan fade out mewakili ketidakjelasan Cinta untuk memberi kejelasan 

kepada Rangga yang ingin bertemu dan tanda berakhirnya sequence tersebut. 

2 Setting - Setting berada di dua lokasi berbeda secara bersamaan di satu waktu. Terlihat dari 

benda-benda yang menjadi latar Rangga dan Cinta. Seolah-olah merasakan 

kebingungan secara berbarengan. 

3 Lighting - Lighting kamar Cinta redup namun soft. Lembutnya cahaya ini berasal dari lampu 

yang memancarkan warna kuning. Seolah-olah sesuai dengan kepribadian Cinta 
yang lembut dan hangat. 

    - Saat menunggu balasan pesan dari Cinta, terlihat lighting apartemen yang sedikit 

redup dengan cahaya putih. Ini menandakan bahwa meskipun sedang menunggu 
dan cemas, Rangga tetap menunjukkan sikap dingin, senada cahaya putih yang tak 

berwarna. 

4 Sound - Kembali film memperdengarkan dentingan piano klasik melantunkan lagu 

bimbang untuk menggambarkan kebimbangan yang tengah mereka berdua 

rasakan. 
    - Sound keypad yang terdengar dengan jelas sedang mengetikkan balasan Cinta 

untuk Rangga semakin membuat dramatis cerita dalam film. 

5 Dialog - Maura merespon pesan Rangga untuk Cinta, "Rangga SMA?". Carmen pun 

menimpali dengan "serius nih ta?". Cinta pun menjawab "gue gak kenal Rangga 
yang lain sih". Dari dialog ini tercermin rasa kekagetan mereka terhadap pesan 

Rangga itu. Setelah sekian lama menghilang Rangga mengirimkan pesan instan 

messaging dihari itu. 

    - Milly pun melihat pesan Rangga dan berkata, "hah kok dia gak pake profile 
picture? Kok gak ada fotonya? Dia pasti ganteng banget dong sekarang, Rangga 

gitu!". Kalimat ini mewakili rasa penasaran Milly beserta yang lainnya mengenai 

keadaan Rangga saat ini. 

Tabel 4.10 Level Representasi : Bagian Complication (Scene 1) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 
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4.1.1.3 Level Ideologi 

Diawal film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini penulis dapat melihat 

beberapa ideologi yang tampak, entah itu secara tersirat maupun tersurat. Pertama, 

Rangga terlihat dandy sekali dengan pakaian yang fashionable dan pilihan koleksi 

jam pribadinya. Ini menandakan kapitalisme. Dan tanda lain kapitalisme lain ialah 

memiliki alat coffee maker sendiri. Kedua, hedonisme tergambar jelas saat 

Rangga berkumpul di sebuah bar untuk minum beer. Begitu pula Cinta serta 

sahabatnya yang cenderung berperilaku hedonisme dengan berkumpul di cafe 

seraya menikmati makanan dan minuman yang sedang happening saat ini yang 

tentu harganya cukup mahal. Ketiga, feminisme ditampilkan Cinta sebagai wanita 

karir disertai tampilannya mengenakan celana panjang. Feminisme lainnya teman 

wanita Rangga yang ikut minum beer. Keempat patriarki, Maura yang tampil sexy 

dengan mengenakan dress lengkap dengan high heels-nya. Terakhir kelima, ketika 

Rangga mengirimkan pesan kepada Cinta, setelah sekian lama hilang kontak 

adalah bentuk konkret dari maskulinitas. 

 

4.1.2 Sequence Idelogical Content 

TIMELINE POTONGAN GAMBAR 

Ideological 

content: 

Transference 

04:44 - 05:55 
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Ideological 

content: 

Struggle 

05:56 - 08:03 

 

Tabel 4.11 Sequence Ideological Content – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Di sequence ideological content ini tersusun dari 2 bagian, yakni 

transference dan struggle. Transference di film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” 

saat Cinta maupun Rangga tidak dapat menjalankan rutinitas seperti biasanya. 

Saat bekerja, santai hingga olah raga nampak keduanya tidak mampu fokus 

dengan apa yang sedang dikerjakan dan perhatiannya terbagi selalu tertuju pada 

smartphone masing-masing. Film pun memasuki tahap struggle, dimana Cinta 

maupun Rangga berusaha untuk melawan rasa kebimbangan dalam diri mereka 

masing-masing. Saat berkumpul Cinta pun bercerita mengenai pesan dari Rangga 

yang belum Cinta balas. Lalu Carmen serta Maura berpendapat tak perlu risaukan 

pesan dari Rangga. Namun Cinta sepertinya tidak setuju dengan pernyataan kedua 

sehabatnya itu. Rangga pun kembali meminta keinginannya untuk bertemu Cinta 

dapat dipenuhi melalui pesan instan. Melihat sahabatnya bimbang, Alya pun 

menasehati bahwa jangan membohongi diri dan setiap orang memiliki kesempatan 

untuk memperbaiki suatu hal. Semakin lama kegamangan yang menghampiri 

keduanya semakin memuncak hingga Cinta maupun Rangga tak dapat beristirahat 

dengan tenang. Saat di kantor, Cinta yang tampak lelah dan putus asa menghapus 

pesan instan messaging yang ada di smartphone-nya. 
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4.1.2.1 Level Realitas 

4.1.2.1.1 Transference 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Gesture - Tampak jelas sekali Cinta maupun Rangga yang kewalahan karena kegelisahan 

yang dialami. Bahkan hingga mengganggu rutinitas mereka berdua sehari-hari. 

2 Appeareance - Cinta masih terlihat berpenampilan menawan diberbagai kesempatan meskipun 

sedang sekalipun dilanda kegelisahan. 

    - Rangga pun meskipun sedang resah menunggu konfirmasi Cinta tetap terlihat 

cool dan kalem. 

3 Dress - Dalam berbagai kesempatan Cinta selalu terlihat mengenakan busana yang pas 

dan sesuai dengan tema kegiatan yang sedang dilaksanakannya. Saat meeting 

dan bekerja berpakaian formal, saat dirumah berpakaian santai dan tampil sporty 
saat berolahraga. Cinta memang wanita yang fashionable. 

    - Dari awal hingga pertengahan film, Rangga masih mengenakan model-model 

pakaian yang simpel mencerminkan kepribadiannya yang simpel pula. 

4 Make up - Cinta memang wanita yang sadar akan penampilan, make up yang digunakan 

selalu minimalis tak mencolok namun seusai dengan aktifitas yang sedang 

dijalaninya. 

5 Environment - 
Disini Cinta terlihat berada di beberapa lokasi yang berbeda. Ruang meeting 
dengan orang yang sedang melakukan presentasi, ruang kantor dengan bekerja 

bersama rekan kerja, rumah dengan jakuzi, foto, hiasan dinding beserta hiasan 

lainnya dan terakhir out door dengan penampakkan jalan untuk pejalan kaki 

disertai pepohonan hijau yang rimbun di sisi kanan dan kiri. 

    - Begitu pula Rangga tampak gelisah di beberapa tempat, seperti bandara, 

apartemen, galeri dan kantor. 

6 Behavior - Baik Rangga maupun Cinta dalam film terlihat untuk berusaha menghadapi dan 

menjalani rasa kebimbangan yang mereka alami meskipun undepressure dan 
tampak tak kuasa menahan rasa di dada. 

7 Expression - Meskipun keduanya berusaha untuk menutupi kegelisahan, salah satunya dengan 

cara tersenyum saat bertemu orang lain, namun sepertinya sia-sia karena Rangga 

dan Cinta tidak dapat menyembunyikan kebimbangan mereka. 

Tabel 4.12 Level Realitas : Bagian Transference – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.2.1.2 Struggle 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Dress - Meskipun berkumpul santai di rumah, Cinta terlihat fashionable dengan hanya 

mengenakan kemeja krem pastel, celana putih panjang dan flatshoes. 

    - Alya mengenakan kemeja panjang kuning serta celana panjang putih. Milly 

dengan dress coklat, Maura dress merah hati dan Carmen dengan sweater abu 

dipadunpadankan dengan rok hitam. 

    - Rangga menggunakan polo shirt putih saat mencoba untuk tidur. Begitu pula 

Cinta mengenakan kemeja putih saat terus teringat dengan pesan Rangga. Warna 

pakaian yang sama ini seolah-olah menyatakan bahwa mereka mash memiliki 
perasaan yang sama. 

    - Sepertinya mengenakan busana apa pun, meskipun memiliki desain sederhana, 

akan terlihat bagus bila dikenakan oleh Cinta. 

2 Appereance - 
Saat berkumpul santai, Cinta dan para sahabat penampilannya tetap mewakili 

image wanita dewasa yang selalu memperhatikan penampilan. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

    - Rangga terlihat gagah namun santai menggunakan polo shirt saat mencoba tidur 

untuk mengusir kebimbangannya. 

3 Make up - Riasan yang digunakan oleh masing-masing individu, yaitu Cinta, Maura, 

Carmen, Milly dan Alya mengacu pada make up minimalis sehingga memiliki 
kesan yang sederhana. 

    - Saat dikantor dan menghapus pesan Rangga, Cinta tetap terlihat fresh dengan 
make up minimalisnya. 

4 Environment - Milly, Maura, Carmen dan Alya berkumpul dirmuah Cinta. Ini ditunjukkan 

dengan furniture sofa, meja, lampu, dapur dan lainnya yang tampak pada film. 

Lalu shot berlanjut saat Cinta sedang merapihkan piring di dapur. 

    - Saat Cinta dan Rangga mencoba tidur untuk mengurangi keresahan yang 

dirasakan, mereka berada di kamar masing-masing. Lalu berlanjut di depan 

jendela yang terkema air hujan yang turun dimasing-masing tempat. 

    - Cinta yang putus asa menghapus pesan Rangga berada di meja kerjanya. Latar 

tampak menampilkan komputer, dokumen, foto dan atribut-atribut khas sebuah 
kantor media. 

5 Behavior - Toko utama film, baik Rangga dan Cinta masih memperlihatkan resah dan 

gelisah serta berusaha untuk menghadapi kondisi tersebut. 

6 Gesture - Setiap gerak-gerik yang dilakukan Rangga dan Cinta, sangat mengisyaratkan 
sekali fokus mereka yang terbagi dua, antara hal yang dilakukan dengan pikiran 

resah tertuju selalu pada smartphone. Bahkan Cinta mengelus kepala bagian 

belakang menandakan kegusaran yang tak berhenti. 

7 Expression - Wajah adalah aspek yang paling mudah untuk mengetahui perasaan yang sedang 
dialami seseorang. Eskpresi cemas sangat terlihat dari waja dan tatapan kosong 

Rangga serta Cinta memandangi hujan yang turun dibalik jendela kamar masing-

masing. 

Tabel 4.13 Level Realitas : Bagian Struggle – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.2.2 Level Representasi 

4.1.2.2.1 Transference 

Scene 1 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - 
Cover shot pada jendela yang bayangannya bergerak berpindah dan caption 

"Jakarta" menandakan film memasuki scene dan latar berbeda. 

    - Medium shot dilanjutkan close up memperlihatkan Rangga baru tiba dibandara 

Jakarta dari New York. 

    - Long shot memperlihatkan keadaan Cinta yang sedang mengadakan meeting 
dikantor. 

    - Close up lalu extreme close up untuk menunjukkan ekspresi Cinta yang bingung 

ketika melihat smartphone ditengah-tengah meeting berlangsung. 

    - Medium shot Rangga yang baru tiba ditempat istirahatnya dan langsung mengecek 

smartphone. 

    - 
Over the shoulder shot dan close up Cinta yang terlihat tidak konsentrasi terhadap 

pekerjaannya dan selalu melihat smartphone-nya. 

    - Two shot dan medium shot Rangga yang menemui klien dan bersalaman. Tak 

lama langsung mengecek smartphone apakah ada pesan dari Cinta. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

    - Medium shot dan over the shoulder shot Cinta yang sedang santai dirumah tetap 

gelisah sambil mencoba membalas pesan Rangga. Reaction shot ekspresi Cinta 

yang gundah. 

    - Over the shoulder shot dan medium shot Rangga didepan laptop tidak dapat fokus 

malah melihat smartphone. 

    - Wide shot disebuah taman dan Cinta sedang jogging. Medium shot Cinta yang 

berhenti berlari dan langsung melihat smartphone. Close up kemudia extreme 

close up untuk semakin memperjelas ekspresi gelisah Cinta. 

    - Over the shoulder shot dan extreme close up Rangga yang berdiskusi dengan 

rekan kerja dan setelahnya melihat smartphone. 

2 Setting - Diawal bandara besar dengan aktifitas didalamnya. 

    - Ruang meeting kantor Cinta. 

    - Tempat istirahat Rangga yang baru tiba di Jakarta. 

    - Cinta bekerja sama dengan rekannya di meja kerjanya. 

    - Tempat Rangga bertemu klien di sebuah tempat. 

    - Rumah Cinta dengan jakuzi, foto, hiasan dan item pribadi. 

    - Taman kota dengan jalan untuk pejalan kaki disertai pohon-pohon rindang 
disekelilingnya. 

    - Kantor Rangga saat dengan rekan sekantornya berdiskusi. 

3 Lighting - Meskipun film menunjukkan latar tenpat yang berbeda, namun lighting secara 

konsisten menampilkan cahaya yang terkesan redup. Ini untuk menjaga emosi 

kebingungan Rangga dan Cinta. 

4 Sound - Petikan gitar akustik lagu bimbang seperti memberi ilustrasi secara musik bagi 
kegelisahan yang dialami keduanya. 

Tabel 4.14 Level Representasi : Bagian Transference (Scene 1) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.2.2.2 Struggle 

Scene 1 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Long shot untuk film menunjukkan perpindahan scene dan setting tempat. Terlihat 

Cinta dan sahabat berkumpul bercengkrama di rumah Cinta. 

    - Cinta bercerita dirinya belum membalas pesan Rangga, kemudian kamera close up 

untuk memperlihatkan kebingungan yang masih dialami Cinta. 

    - Maura dan Carmen memberikan respon apa yang dilakukan Cinta sudah benar. 

Close up untuk ekspresi Maura dan Carmen yang antipati terhadap Rangga. 

    - Close up wajah Cinta yang menunjukkan ketidaksetujuan dengan kenyataan 

sahabatnya kemudian berlalu. Lalu kamera close up untuk Alya yang menyadari 

ketidaksetujuan Cinta ini. 

    - Two shot dibarengi blur dibagian lain, menunjukkan Cinta yang merenung sendiri 

dengan sahabatnya asyik mengobrol. 

2 Setting - Latar sekitar tokoh terdapat sofa, meja, lampu, hiasan dinding khas rumah pribadi 

ditambah dapur yang tampak. Tentu ini di rumah Cinta. 

3 Lighting - Cahaya dalam ruangan tersebut sangat terang sehingga warna-warna benda-benda 
yang ada dialamnya terlihat jelas dan berada di waktu siang hari. Namun 

meskipun begitu terang redup tersebut tidak mempengaruhi Cinta yang masih saja 

menghadapi kebingungan. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

4 Dialog - Cinta berkata, "gue masih belum juga nih balas message-nya Rangga", bernada 

kebingungan namun terdapat keinginan untuk membalas pesan tersebut. Carmen 
berkomentar, "ya sebenernya bagus sih ta lu gak bales, ya lu nunjukkin punya 

prinsip dia ngilang 12 tahun trus tiba-tiba ngajak ketemu gitu aja", dengan nada 

cuek seperti kontras dengan pernyataan Cinta. Senada dengan Carmen, Maura 

menimpali "iya banget ngapain sih mikirin dia, uda deh mendingan lu bales aja 
line dari Andre". 

Tabel 4.15 Level Representasi : Bagian Struggle (Scene 1) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

Scene 2 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Stock shot dedaunan di ranting pohon yang bergoyang tertiup angin, untuk 

menunjukkan bahwa scene telah berganti dan agar film tidak terkesan jumping 

scene. 

    - Cover shot memuat tinggal Cinta dan Alya yang berada di rumah Cinta. 

    - Close up untuk memperlihatkan Alya memperhatikan suatu benda di kamar Cinta. 

Kamera close up lagi untuk benda yang sedang diperhatikan oleh Alya, yaitu 

tumpukkan buku, salah satunya kopian buku milik Rangga yang berjudul Aku. 

Lalu film close up lagi fokus ke smartphone Cinta yang menyala karena ada pesan 
baru yang masuk dan ternyata dari Rangga. 

    - Point of view isi pesan Rangga yang tetap ingin menemui Cinta. 

    - Close up untuk Alya yang berempati dan berusaha meyakinkan Cinta untuk 

mengikuti apa kata hatinya. 

2 Setting - Dari setting yang ditampilkan sudah jelas lokasi belum berubah dari scene 
sebelumnya, masih dirumah Cinta, apalagi terlihat Cinta sedang membereskan 

peralatan makan dan minum di dapur. 

3 Lighting - Meskipun masih ditempat yang sama, namun pencahayaan sudah berbeda. Ini 

menunjukkan perbedaan waktu sekaligus kembali menegaskan Cinta yang masih 

gelisah melalui cahaya redup yang tampak pada film. 

4 Dialog - Alya yang memang sahabat yang paling dekat Cinta berempati dan merasakan hal 
yang sama seperti Cinta. Alya berkata, "bener gak ada yang pengen lo sampein 

lagi, karena semua orang bisa mulai dari awal". Alya ingin meyakinkan Cinta 

untuk mengikuti apa kata hatinya. 

Tabel 4.16 Level Representasi : Bagian Struggle (Scene 2) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

Scene 3 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Long shot untuk merubah situasi scene, terlihat Rangga mencoba tidur di sofa 
panjang sambil matanya tak bisa berpaling dari smartphonenya. 

    - Close up Cinta pun sangat terganggu dengan perihal pesan Rangga hingga 
mencoba tak jauh-jauh dari smartphone-nya. 

    - Split screen yang membagi layar menjadi 2 frame, kiri dan kanan yaitu untuk 
memperjelas kondisi bimbang dan gelisah yang dialami secara bersamaan oleh 

Rangga dan Cinta. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

    - Masing-masing extreme close up untuk Rangga dan Cinta yang sedang 

memandangi keluar dengan jendela yang basah terkena air hujan. Hujan ini simbol 
dari tangisan atas keadaan yang mereka rasakan dan membuat scene lebih 

dramatis. 

    - Fade out untuk mempertegas keadaan yang tak jelas dengan cara menghitamkan 

layar. 

2 Setting - Film pun menunjukkan tempat dimana Rangga dan Cinta merasa bimbang di 

kamar mereka masing-masing. Karena memang kamar adalah tempat dimana 

seseorang individu dapat menumpahkan semua rasa yang ada di hatinya. 

3 Lighting - Hampir sepanjang film kita ditunjukkan bagaimana redupnya cahaya yang ada. Ini 

karena memang tujuannya untuk menguatkan emosi kebimbangan Rangga dan 
Cinta selama cerita berlangsung. 

Tabel 4.17 Level Representasi : Bagian Struggle (Scene 3) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

Scene 4 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Fade  in dibarengi extreme close up di sebuah tulisan "final" pada sebuah time line 

board. Camera fokus pada tulisan "final" untuk memperlihatkan sesuatu hal yang 

penting dalam film harus segera diputuskan. 

    - Close up menunjukkan Cinta kelelahan, bukan karena bekerja, namun 

perhatiannya yang tersedot pada pesan Rangga. 

    - Point of view Cinta yang menghapus semua pesan Rangga yang ada di 

smartphone-nya. Reaksi dari kelelahannya selam ini. 

    - Kemudian close up ekspresi Cinta yang masih bingung dan fade out untuk 

ketidakjelasan yang tampak pada film. 

Tabel 4.18 Level Representasi : Bagian Struggle (Scene 4) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.2.3 Level Ideologi 

Seperti di-sequence sebelumnya, di-sequence ideological content ini pun 

terdapat ideologi-ideologi yang tersisipkan. Cinta dan Rangga sepanjang sequence 

terlihat selalu fashionable. Penulis menerka adanya kapitalisme didalamnya. Lalu 

hedonisme tergambar saat Cinta dan sahabat-sahabatnya berkumpul dirumah 

Cinta namun tetap dengan busana yang bagus disertai makan dan minuman yang 

sedang trend. Ideologi lain yang terlihat yaitu dari pakaian yang dipakai oleh 

Cinta dan para sahabat. Patriarki menegaskan bahwa wanita harus menggunakan 
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rok, seperti Maura, Milly dan Carmen yang menggunakan rok. Namun Cinta dan 

Alya yang menggunakan celana panjang menunjukkan semangat fenminisme. Dan 

ideologi lainnya maskulinitas, yaitu saat Rangga kembali menegaskan permintaan 

dirinya untuk bertemu Cinta melalui instan messaging. 

 

4.1.3 Sequence Epilog 

TIMELINE POTONGAN GAMBAR 

Epilog : Return 

08:04 - 08:40 

 

Epilog : 

Recognition 

08:41 - 09:46 

 

Tabel 4.19 Sequence Epilog – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Memasuki bagian akhir, film menunjukkan gambar sebuah tiket 

penerbangan menuju New York. Terlihat Rangga termenung sambil menunggu 

pesawat yang akan ditumpanginya tiba. Tak lama berselang Rangga mengirimkan 

permohonan maafnya kepada Cinta melalui instan messaging dan kemudian 

berlalu. Cerita ini tentu termasuk kedalam return, bagaimana seorang Rangga 

kembali mencoba untuk berkomunikasi denga Cinta, meskipun permintaan dan 

pesan instan messaging-nya tak kunjung dibalas juga. Film pun berlanjut pada 

Rangga yang berjalan menuju pesawat. Namun tiba-tiba Cinta tiba dan menyapa 

untuk mengehentikan langkah Rangga tersebut. Keduanya terlihat saling 
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memandangi dan mendekat. Rangga dan Cinta pun tersenyum cerah untuk 

pertemuannya itu. Melihat kondisi ini, cerita ini termasuk tahapan recognition, 

dimana keduanya menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui pertemuan 

Rangga dan Cinta di bandara. Dan keadaan ini pula menandakan bahwa cerita 

film pendek “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” tersebut telah berakhir. 

 

4.1.3.1 Level Realitas 

4.1.3.1.1 Return 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Appereance - Terlihat penampilan Rangga yang semi formal akan melakukan perjalanan 

pulang menuju New York menggunakan pesawat terbang. 

2 Dress - Rangga tampil gagah dengan paduan kemeja putih lengan panjang dirangkap 

cardigan berwarna biru tua dan celana krem serta sepatu saat akan pulang di 

Bandara. 

3 Environment - Lingkungan khas bandara tampak jelas di sequence ini, terlihat tiket pesawat, 

kursi tunggu penumpang berjejer, ruangan yang luas, orang berlalu lalang 

membawa tas trolly, pramugari dan lainnya. Tentu saja lokasi berada di sebuah 
bandara. 

4 Behavior - Rangga berusaha untuk menerima kenyataan tak dapat menemui Cinta. 

Meskipun akhirnya terkaget dengan kedatangan Cinta. 

5 Speech - Gaya bicara Rangga dalam konteks ini pesannya melalui instan messaging 

kepada Cinta, dengan meninta maaf menunjukkan dirinya yang to the point 

dalam berbicara. 

6 Gesture - Terlihat sekali gesture Rangga yang tertunduk lesu, seperti menyesali hal-hal 

yang pernah dilakukannya di masa lalu. 

7 Expression - Gurat rasa kekecewaan tentu terlihat dari Rangga yang menunggu 

kepulangannya. Namun kesedihan itu berubah seketika saat akhirnya Cinta 
menemui dirinya sesaat sebelum menaiki pesawat. 

Tabel 4.20 Level Realitas : Bagian Return – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.3.1.2 Recognition 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Appereance - Cinta sangat anggun dengan busana kantor yang dikenakan saat menemui Rangga 

di bandara. 

2 Dress - Cinta masih tampak good looking dengan hanya mengenakan kemeja lengan 

panjang putih, rok abu, tas dan high heels hitam saat meneui Rangga di Bandara. 

3 Make up - Cerita sepanjang film memang menggunakan gaya minimalis, karena 

kecantikkannya sudah terpancar tanpa make up sekalipun. 
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NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

4 Behavior - Cinta telah menyingkirkan segala keraguannya dan dengan penuh keyakinan 

menemui Rangga. 

5 Gesture - Saat Cinta tiba menemui Rangga, terlihat langkah demi langkahnya mantap 

menemuinya. 

6 Expression - Cinta pun memancarkan ekspresi kebahagiaan yang mampu menemui Rangga, 

terpancar dari sorot mata dan senyumannya yang cerah. 

Tabel 4.21 Level Realitas : Bagian Recognition – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

4.1.3.2 Level Representasi 

4.1.3.2.1 Return 

Scene 1 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Extreme close up untuk menunjukkan dengan jelas sebuah tiket pesawat menuju 

New York. Artinya scene telah berubah. 

    - Close up Rangga yang murung karena usahanya untuk bertemu dengan Cinta tak 

tercapai. 

    - Gambar menjadi putih flashback masa-masa lalu perpisahan Rangga dan Cinta di 

tempat serupa, yakni bandara. 

    - Fade in putih dan wide shot, cerita kembali maju dan menggambarkan aktifitas di 

bandara yang banyak orang berlalu lalang membawa troley bag. 

    - Medium shot terlihat jelas jejeran kursi tunggu penumpang yang kosong dan 

hanya terlihat Rangga, seolah mengatakan hati Rangga yang kosong. 

    - Close up Rangga yang mencopot headset dari kedua telinganya simbol sebuah 

keputusan yang diambil untuk kembali ke New York dan menerima kenyataan. 

    - Point of view Rangga yang mengetikkan kata maaf untuk Cinta menggunakan 

instan messaging. 

2 Setting - Sudah sangat jelas, lokasi berada di sebuah bandara besar lengkap dengan segala 
situasi dan ornamennya. 

3 Lighting - Pencahayaan masih terkesan redup ketika Rangga masih belum juga dapat 

menemui Cinta. 

4 Sound - Backsound petikan gitar akustik lagu bimbang kembali terdengar mengiringi 
kepulangan dan kegagalan Rangga menemui Cinta. 

5 Dialog - Dalam konteks ini pesan instan messaging untuk Cinta yang diketik Rangga, 

menyiratkan kesadaran Rangga yang telah melakukan kesalahan di masa lalu 

sehingga Cinta enggan menemuinya. 

Tabel 4.22 Level Representasi : Bagian Return (Scene 1) – Sumber : Dokumentasi 

Pribadi 
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4.1.3.2.2 Recognition 

Scene 1 

NO ASPEK   HASIL PENELITIAN 

1 Camera - Wide shot menunjukkan bahwa Cinta datang menemui Rangga namun tanpa 

diketahui Rangga karena datang dari belakang. 

    - Close up Rangga yang membelakangi kamera sehingga terlihat hanya 

punggungnya saja, menciptakan kesan Rangga akan pergi. 

    - Over the shoulder shot menunjukkan bagaiamana Cinta datang dari belakang dan 

berusaha menghentikan langkah Rangga. 

    - Close up Rangga yang membalikkan badan memastikan suara yang didengarnya 

adalah benar Cinta yang dia tunggu-tunggu. 

    - Wide shot menunjukkan mereka bertemu ditengah-tengah orang-orang yang 

berlalu di bandara. 

    - Over the shoulder shot menunjukkan mereka yang saling memandangi satu sama 
lain. 

    - Close up eskpresi Rangga yang masih belum percaya yang dia pandangi adalah 

Cinta sambil tersenyum. 

    - Two shot untuk menampilkan Cinta dan Rangga secara penuh di film. 

    - Extreme close up untuk Rangga dan Cinta yang tersenyum merekah karena di hari 

itu mereka dapat bertemu. 

    - Wide shot menampakkan mereka berdua yang saling bertatapan di tengah gambar, 
menandakan mereka masing-masing memang memiliki keinginan bertemu dan 

menyiratkan keseimbangan diantara mereka. 

    - Close up disertai closing shot Rangga dan Cinta yang masih saling berpandangan 

dan tersenyum di momen pertemuan mereka yang ditunggu-tunggu. 

2 Setting - Setting masih seperti di scene sebelumnya, yakni di bandara. 

3 Lighting - Kita yang melihat sepanjang film tata cahaya mayoritas redup, pada scene ini 
perlahan menjadi sangat terang seperti menyambut kebahagiaan Cinta dan Rangga 

yang akhirnya bertemu. 

4 Sound - Lagu bimbang diperdengarkan secara utuh dengan vokal, seperti ingin 

memperjelas inti dari lagu, yaitu kebimbangan dan kerinduan harus diatasi dengan 

sebuah pertemuan. 

5 Dialog - Ucapan Cinta, "jadi, beda satu purnama di New York dan di Jakarta?", untuk 

menghentikan langkah kepergian Rangga ini memiliki makna. Yaitu betapa 
lamanya waktu Cinta yang harus dilewati untuk menunggu kedatangan Rangga. 

6 Naration - Saat momen Rangga dan Cinta bertemu, keduanya secara bergantian membacakan 
sebuah bait puisi. Puisi tersebut, yaitu "detik tidak pernah melangkah mundur, tapi 

kertas putih itu selalu ada. Waktu tak pernah berjalan mundur, dan hari tak pernah 

terulang. Tetapi, pagi selalu menawarkan cerita baru. Untuk semua pertanyaan, 

yang belum sempat terjawab, love, life, line". Puisi ini memiliki makna waktu 

sampai kapan pun tak pernah dapat terulang, namun kita semua dapat memulai 

awal yang baru. begitu pun dengan hubungan Cinta dan Rangga. 

Tabel 4.23 Level Representasi : Bagian Recognition (Scene 1) – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 
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4.1.3.3 Level Ideologi 

Dibagian akhir film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”, masih tertanam 

beberapa ideologi, seperti ideologi patriarki yang masih muncul, saat Cinta 

berpakaian kantor dengan kemeja putih, rok abu dan high heels hitam tiba di 

bandara. Karena rok adalah identitas patriarki. Namun hal kontras ditunjukkan 

dengan Cinta yang akhirnya mau menemui Rangga di bandara. Tindakan ini 

menandakan bahwa wanita dapat memutuskan hal apa yang akan dia lakukan, 

memutuskan bersama siapa dia akan menjalin hubungan. Namun sebelumnya 

tergambar pula maskulinitas dengan Rangga yang meminta maaf kepada Cinta 

melalui instan messaging. 

 

4.2 Pembahasan Penelitian 

JUDUL 

PENELITIAN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

UNIT ANALISIS 

DATA 

METODE 

PENELITIAN 

KODE-KODE 

PENELITIAN 

Representasi 
Pola 

Komunikasi 

Masa Kini 

Dalam Film 
"“Ada Apa 

Dengan Cinta? 

2014”" 

Untuk 
mengetahui 

realitas, 

representasi, 

ideologi dan 
pola 

komunikasi 

masa kini 

dalam film 
"“Ada Apa 

Dengan Cinta? 

2014”" 

Sequence : 
1. Prolog 

    - Preparation 

    - Complication 

2. Ideological 
content 

    - Transference 

    - Struggle 

3. Epilog 
    - Return 

    - Recognition 

 

Semiotika John 
Fiske : 

1. Level realitas 

2. Level representasi 

3. Level ideologi 
 

1. Level realitas : 
Appereance, dress, 

make up, 

environment, 

behavior, speech, 
gesture dan 

ekspresi 

2. Level representasi : 

Teknik kamera, 
lighting, 

penyuntingan, 

musik, suara, 

naratif, konflik, 
karakter, aksi, 

dialog, setting dan 

casting 
3. Level ideologi : 

kapitalisme, 

hedonisme, 

patriarki, 
feminisme dan 

maskulinitas 

Tabel 4.24 Matriks Pembahasan Penelitian – Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Paradigma subjektif adalah kaca mata utama dari penelitian ini. Itu artinya 

pengamatan dilakukan berdasarkan pengamatan seorang peneliti yang bersifat 

interpretif. Melalui konteks interpretif ini kita akan mencoba memahami sebuah 

momen atau fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari seluruh 

data yang diperoleh sebagian besar merupakan hasil pengamatan penulis terhadap 

sebuah objek, dalam hal ini film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. Peneliti yang 

menggunakan paradigma subjektif adalah seseorang yang memiliki kemampuan 

analisis yang tajam. Sudut pandangnya dapat melihat sesuatu hal dalam hidup 

sebagai sebuah fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah, tidak terjadi begitu 

saja. Sehingga peneliti subjektif tidak mudah begitu saja menerima sesuatu hal 

yang terjadi melainkan dicari fakta-fakta yang menyebabkan hal tersebut bisa 

terjadi seperti itu. Baginya dunia adalah suatu labotarium penelitian yang besar 

serta dapat diamati segala apa pun yang ada didalamnya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasari atas asumsi bahwa melalui 

pendekatan ini penulis dapat secara fleksibel, bebas dan luas dalam melaksanakan 

penelitian terhadap film “Ada Apa Dengan Cinta 2014” secara intens. Karena 

dalam kualitatif lebih ditekankan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Selain 

itu kualitatif memang sudah banyak dipergunakan dalam sebuah penelitian yang 

berkenaan dengan kehidupan manusia. Kualitatif selalu berusaha mengungkap 

segala hal keunikan dalam kehidupan kita sehari-hari namun tetap dalam kaidah 

ilmiah. Selain itu penelitian kualitatif selalu membawa kejutan didalamnya. 
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Artinya selalu menemukan sesuatu hal yang tak terduga saat penelitian 

dilaksanakan. 

Adapun metode yang pakai ialah metode semiotika. Metode ini selalu 

menekankan bahwa setiap apa paun yang ada di dunia ini tidak pernah terlepas 

dari makna. Tanda-tanda ini bertebaran dimana-mana dan berada sangat dekat di 

sekitaran kita. Atas dasar ini, penulis memilih metode semiotika. Sedangkan teori 

semiotika yang digunakan yaitu teori semiotika John Fiske. Teori semiotika ini 

membahas suatu makna berdasarkan 3 level, yakni level realitas, level 

representasi dan level ideologi. Melalui 3 level ini sebuah tanda dapat dimaknai 

secara mendalam artinya dalam kehidupan kita. Disamping itu teori semiotika 

John Fiske ini sudah banyak dipergunakan dan cocok untuk meneliti tanda dalam 

sebuah media yang ada, khususnya media film yang menampilkan tanda berupa 

visual dan audio yang atraktif. 

Budianto (2001:16) mengatakan bila bagi seseorang yang tertarik dengan 

semiotik, maka tugas utamanya adalah mengamati (observasi) terhadap fenomena-

gejala di sekelilingnya melalui berbagai “tanda‟ yang dilihatnya. Tanda 

sebenarnya representasi dari gejala yang memiliki sejumlah kriteria seperti:nama 

(sebutan), peran, fungsi, tujuan, keinginan. Tanda tersebut berada di seluruh 

kehidupan manusia. Apabila tanda berada pada kehidupan manusia, dan menjadi 

sistem tanda yang digunakannya sebagai pengatur kehidupannya. Oleh karenanya 

tanda-tanda itu (yang berada pada sistem tanda) sangatlah akrab dan bahkan 

melekat pada kehidupan manusia yang penuh makna (meaningful action) seperti 
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teraktualisasi pada bahasa, religi, seni sejarah, ilmu pengetahuan. (dalam Sobur, 

2012:124) 

Sedangkan Faruk (1999:17) memiliki pandangan tanda terdapat di mana-

mana:kata adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera, 

dan sebagainya. Struktur karya sastra, struktur film, bangunan, atau nyanyian 

burung dapat dianggap sebagai tanda. Karya sastra yang besar, misalnya, 

merupakan produk strukturisasi dari subjek kolektif. (dalam Sobur, 2012:124) 

Tak heran bila sebuah penelitian yang menggunakan paradigma subjektif 

serta pendekatan kualitatif dengan metode semiotika sangat menitikberatkan hasil 

penelitian berdasarkan perspektif penulis. Hal ini tentu menjadikan penulis 

sebagai peneliti tunggal yang melakukan penelitian. Penulis diwajibkan untuk 

mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, berupa skill, kecerdasan, 

pengamatan, kejelian, kecepatan, kecakapan, daya tahan dan masih banyak lagi. 

Melihat kondisi tersebut, membuat penulis semakin tertantang untuk meneliti film 

“Ada Apa Dengan Cinta 2014” ini. 

Karena menggunakan semiotika, tentu tanda ataupun makna adalah hal 

yang paling ditekankan dalam penelitian ini. Secara singkat makna adalah hasil 

pemikiran manusia untuk menamakan suatu hal yang berupa konkret maupun 

abstrak. Namun makna itu sendiri sifatnya universal dan tak tunggal. Ini artinya 

makna mengenai suatu benda misalnya dapat dimaknai secara berbeda oleh orang 

lain. Perbedaan pemaknaan ini dikarenakan setiap individu memiliki keunikan 

tersendiri dalam memandang dunia. Disamping di pengaruhi oleh beberapa aspek 
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pula, seperti latar belakang, pendidikan, budaya, pengalaman, usia, geografis dan 

lainnya. Sehingga nantinya hasil penelitian terhadap film “Ada Apa Dengan Cinta 

2014” berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis kemungkinan besar 

akan dimaknai secara berbeda oleh orang lain. Namun hal ini bukan berarti 

menandakan penelitian yang dilakukan tidak komprehensif, justru perbedaan 

makna ini menambah kekuatan khanazanah ilmu pengetahuan, terutama ilmu 

komunikasi. 

Itu berarti bahwa makna adalah suatu produk sosial dan tidak ada suatu 

makna pun yang berlaku universal. Suatu teks, praktik atau peristiwa tidak 

membawa makna sendiri, melainkan ada pihak tertentu yang memberikan makna 

seusai dengan kepentingannya. Dengan demikian, kebudayaan di mata para 

praktisi kajian budaya merupakan suatu ajang pertikaian atau pertarungan ideologi 

dan perebutan makna yang menentukan keberadaan atau hancurnya hegemoni. 

(Ibrahim, 2011a:xxxii) 

Dewasa ini, kita sedang berada di zaman yang serba modern. Segala hal 

yang ada di kehidupan kita sudah tersentuh oleh inovasi-inovasi teknologi terkini. 

Hal ini tentu bertujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia. Tak 

heran hidup instan adalah hal yang paling melekat pada manusia yang hidup pada 

zaman sekarang. Semua hal dapat dilakukan dengan serba cepat tanpa membuang 

waktu. Ini adalah ciri khas zaman modern ini. Teknologi-teknologi ini sudah 

merambah ke berbagai hal dalam manusia, seperti makanan, minuman, alat 

kesehatan, hiburan, komputer, kendaraan dan lain sebagainya. Tak terkecuali 

kemajuan teknologi komunikasi. Semakin canggihnya teknologi komunikasi 

repository.unisba.ac.id



164 
 

dinilai banyak kalangan adalah salah satu yang paling inovatif dalam 

kemajuannya. Dan bukti atas kemajuan teknologi komunikasi ialah dengan 

ditemukannya smartphone alias telepon pintar. 

Smartphone hadir melengkapi dari generasi terdahulunya yang telah lama 

hadir, yaitu handphone. Smartphone pada hakikatnya memiliki fitur handphone, 

untuk telepon, SMS, MMS, internet, aplikasi standar dan lain-lain. Namun yang 

membuatnya beda yaitu kemampuannya yang semakin bertambah dan mumpuni 

sebagai jawaban dari tuntutan zaman. Smartphone memiliki fitur-fitur hampir 

menyerupai sebuah komputer. Atas dasar kepintarannya itu maka disematkanlah 

nama smarthpone. Smartphone memungkinkan para penggunanya untuk 

kemampuan berkomunikasi yang belum pernah kita jumpai di handphone. 

Kemampuan-kemapuan yang dimaksud, seperti aplikasi office, high speed internet 

access, transfer data, e-mail, voice message, video call, games, touch screen dan 

fitur-fitur lain. Tentu kehadiran smartphone ini sangat memanjakan manusia 

dalam berkomunikasi. 

Setiap perubahan bentuk komunikasi membawa serta perubahan 

kebudayaan beserta dampaknya. (Eymeren, 2014:7) 

Perubahan revolusioner bentuk media, atau teknologisasi bentuk media 

pada masa kini diiringi gegar budaya. Hal yang sama juga terjadi pada setiap 

peralihan teknologi sebelumnya. Revolusi teknologi membawa perubahan besar 

bagi sikap, kepercayaan, dan nilai yang ada. Perubahan teknologi aksara dari 

tulisan kemesin cetak lalu ke elektronik merupakan perubahan bentuk media 
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komunikasi. Perubahan bentuk media komunikasi membutuhkan adaptasi 

inderawi penerima isi atau pesan yang disampaikan. Pada masa proses adaptasi 

tersebut terjadi gegar budaya yang membingungkan masyarakat seperti yang 

diamati McLuhan. (Eymeren, 2014:7-8) 

Seperti yang sudah-sudah, teknologi selalu membawa dampak tersendiri, 

entah itu sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positif yang dibawa oleh smartphone 

adalah semakin dimudahkannya individu untuk berkomunikasi. Sedangkan sisi 

negatifnya, yaitu menjadikan individu terlalu ketergantungan dengan smartphone. 

Atau lebih tepatnya terlalu mengagumi dan mengandalkan smartphone. 

Apa yang dikemukakan Castells benar, kita berada dalam abad informasi 

dimana ada kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kehidupan sosial. 

Perkembangan teknologi yang berlebihan mengganggu ekosistem. (Eymeren, 

2014:148) 

Dalam keadaan kurang sadar, manusia budaya cetak dalam abad elektronik 

ini dapat bertingkah seperti anak (McLuhan menyebutnya seperti Narcissus 

muda). Teknologi atau media sebagai perluasan dirinya dianggap seperti dirinya 

sendiri. Bahkan seperti Narcissus jatuh Cinta kepada apa yang ia anggap sebagai 

dirinya, demikian juga manusia jatuh Cinta pada gajet. Ia menjadi asyik bermain-

main dengan berbagai gajet, ia menjadi the gadget lover‟s. Tetapi tentu saja tidak 

semua larut berlama-lama pada masa kanak-kanak yang merasa cukup aman dan 

nyaman dengan televisi sebagai „selimut enak‟-nya. Seperti pada umumnya 

perkembangan manusia sebagai yang beraplikasi, sebagai yang sedang meruang 
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dan mewaktu, yang sedang menyejarah, masa kanak-kanak itu akan lewat dan 

masuk ke tahap berikutnya. (Eymeren, 2014:151-152) 

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa kekaguman terhadap suatu 

hal yang baru memang suatu hal yang wajar. Namun kita perlu mengingat bahwa 

segala sesuatu hal yang sifatnya berlebihan itu tidaklah baik. Apapun konteksnya. 

Namun hal ini terjadi karena masih adanya individu yang belum terbiasa dan 

beradaptasi dengan kehadiran smartphone yang booming akhir-akhir ini. Lebih 

tepatnya masih dalam masa transisi. 

Sejak berakhirnya Perang Dingin, atau lebih khusus lagi, sejak runtuhnya 

Orde Baru, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan sosial 

budaya yang drastis. Salah satu perubahan itu tercermin pada kesenjangan di 

antara generasi-generasi yang kian lebar. Masing-masing generasi dengan nilai 

budaya dan pola perilakunya telah menunjukkan karakteristik yang khas dalam 

kehidupan sosial anggotanya. Salah satu hal paling dramatis adalah yang terjadi 

pada penggunaan media baru (new media) di kalangan masyarakat, khususnya 

kaum muda kota, dalam berkomunikasi dan mengekspersikan dirinya. Hal lain 

yang tak kalah pentingnya adalah semakin meningkatnya isu-isu yang semula 

hanya berkisar pada isu politik dan ekonomi, tetapi kemudian juga isu 

peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas hidup semakin menjadi wacana 

publik. (Ibrahim, 2011b:309) 

Kini kita menyaksikan kebangkitan generasi Facebook, generasi 

Blackberry, atau generasi ketik reg. “The Net Generation telah tiba!” demikian 
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Don Tapscott mengawali bab pertama bukunya, Growing Up Digital:The Rise Of 

The Net Generation. Revolusi komunikasi rupanya telah membentuk sebuah 

generasi dan dunianya sendiri, suatu fenomena yang belum pernah kita saksikan 

sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan apa yang disebut 

Tapscott sebagai “media-literate kids”, anak-anak yang melek-media. Apa yang 

membuat generasi ini berbeda dari generasi-generasi sebelumnya? Mereka 

pertama tumbuh dan berkembang dalam lingkungan media digital. (Ibrahim, 

2011b:310) 

Dari sekian banyak kecanggihan smartphone, fitur, aplikasi dan lainnya, 

salah satu yang menjadi paling banyak digunakan dan menjadi favorit ialah 

aplikasi instan messaging. Aplikasi ini adalah hasil dari sebuah perkembangan 

teknologi yang memungkinkan komunikator dan komunikan untuk saling 

berkirim pesan secara instan. Artinya disaat pesan itu dikirim, saat itu juga pesan 

diterima. Instan messaging memungkinkan para pengguna untuk berkomunikasi 

secara mobile. Instan messaging ini dapat digunakan apabila telah terinstal di 

smartphone dan terkoneksi melalui jaringan internet. 

 
Gambar 4.1 Tampilan Aplikasi Instan messaging Line di iPhone 4S – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 
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Instan messaging berusaha menjadi pilihan alternatif sebagai media 

komunikasi pilihan masyarakat. Instan messaging hadir untuk menciptakan 

“dunia nyata” di dalam “dunia maya”. Tak heran dari landasan filosofis ini instan 

messaging ditanamkan fitur-fitur tercanggih khas masa kini. Seperti yang sudah 

diterangkan sebelumnya, instan messaging dapat digunakan untuk berkirim teks, 

photo, file, video, video call, voice message, emoticon dan masih banyak lagi. 

Tentu sangat kontras dengan pendahulunya, yaitu handphone yang hanya sebatas 

telepon, SMS, MMS dan internet. 

Untuk aplikasi instan messaging yang saat ini sedang popular di Indonesia 

ialah bernama Line. Aplikasi Line ini memang bukan yang pertama hadir di 

Indonesia. Sebelumnya telah lebih dulu eksis, ialah Blackberry Messenger, 

WhatApp, KakaoTalks, WeChat, Google Talks dan lainnya. Seperti yang lainnya, 

Line memiliki fungsi-fungsi sebagai instan messaging dengan kemampuan 

terkini. Line dapat didownload secara gratis dan digunakan bila sudah terkoneksi 

dengan internet. Hampir semua smartphone dengan berbagai operating system 

(OS) dapat menjalankan aplikasi Line. Beberapa poin yang menjadikan Line 

sebagai aplikasi popular instan messaging saat ini, ialah gratis, user interface 

(tampilan) yang simpel namun eye catching, sticker yang lucu, aplikasi yang lintas 

platform dan masih banyak lagi keunggulan lainnya. 

Penggunaan instan messaging seperti Line yang terdapat dalam sebuah 

smartphone ialah sebuah tanda. Tanda bahwa memang saat ini di masyarakat 

sedang terjadi pergerseran media komunikasi yang digunakan. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin mudahnya kita jumpai orang-orang yang menggunakan instan 
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messaging sebagai media komunikasinya. Tentu hal ini menjadi indikator paling 

kuat bahwa memang saat ini telah terjadi pergeseran media komunikasi yang 

digunakan oleh masyarakat. Dari yang tadinya menggunakan media komunikasi 

konvensional, kini berangsur-angsur beralih menggunakan media komunikasi 

digital. Secara hemat media komunikasi digital penulis artikan sebagai sebuah 

seluruh proses komunikasi yang biasa dilakukan secara konvensional, namun 

bentuknya secara keseluruhan dijadikan secara digital. Sehingga didalamnya 

pesan-pesan yang ada dirubah menjadi sebuah kode-kode elektron dan 

ditransmisikan melalui jaringan internet dan dikirimkan kepada penerima. 

Contohnya ialah bentuk komunikasi konvensional tatap muka dapat digantikan 

dengan video call yang ada di instan messaging. 

Tentu pola komunikasi masa kini ini adalah hal baru dan tak pernah kita 

jumpai pada saat komunikasi yang masih menggunakan media konvensional. 

Karena itu, pola ini penulis sebut sebagai pola komunikasi masa kini. Yang 

dimaksud pola komunikasi masa kini ini memiliki karakteristik, kekhasan dan 

keunikan tersendiri. Sehingga menarik untuk penulis teliti lebih mendalam 

menggunakan kajian-kajian ilmiah. 

Jumat, 7 November 2014, seluruh pengguna Line mendapatkan blast 

message. Didalam pesan tersebut terdapat beberapa kata penjelasan mengenai film 

“Ada Apa Dengan Cinta?” yang pernah tayang pada tahun 2002 dan sebuah link 

video. Penulis pun awalnya hanya menganggap pesan tersebut sama halnya 

dengan pesan-pesan promosi lainnya. Lalu penulis membuka media sosial dan 

hampir seluruhnya memperbincangkan tentang film “Ada Apa Dengan Cinta? 
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2014”. Penulis pun akhirnya membuka link video yang disertakan dalam blast 

message dari Line tersebut. 

Dalam menggabungkan citra, narasi, dan musik, film menciptakan 

representasi yang termasuk paling hebat yang pernah diciptakan oleh kecerdasan 

manusia. (Danesi, 2010:136) 

Setelah menonton secara keseluruhan, penulis pun terkagum-kagum 

dengan film tersebut. Film yang diberi judul dengan “Ada Apa Dengan Cinta 

2014” ini memang membuat siapa saja yang melihatnya berdecak kagum. Singkat 

cerita film ini melanjutkan kisah dua sejoli fenomenal, Rangga dan Cinta. 

Sinematografi yang memukau, dialog yang realistis dan aspek lainnya membuat 

film ini menyedot perhatian publik. Penulis sendiri adalah seorang pengagum 

karya seni film. Ini beralasan karena film adalah sebuah karya kreatif manusia. 

Film ialah sebuah ide-ide yang sifatnya abstrak namun dapat ditampilkan secara 

apik melalui audio dan visual. 

Irawanto (1999:13) menyatakan dalam banyak penelitian tentang dampak 

film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami 

secara linier. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku 

sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif ini didasarkan atas argumen 

bahwa film adalah potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu 

mereka realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar. (dalam Sobur, 2013:127) 
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Graeme Turner (dalam Irawanto, 1999:14) menolak persepktif melihat 

film sebagai refleksi masyarakat. Makna film sebagai representasi dari realitas 

masyarakat, bagi Turner, berbeda dengan film sekadar sebagai refleksi dari 

realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar “memindah” realitas ke layar 

tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film 

membentuk dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, 

konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya. (dalam Sobur, 2013:127-

128) 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek 

yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara:kata 

yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi 

gambar) dan musik film. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film 

adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan 

sesuatu. (Sobur, 2013:128) 

Seperti penjelasan diatas, bahwa film bukan hanya film yang dibuat begitu 

saja secara sembarangan. Namun film selalu ada kaitannya dengan kehidupan 

kita. Meskipun pada basic-nya film itu ada yang berjenis fiksi dan non fiksi, film 

hampir selalu berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Jadi dalam 

film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini telah merepresentasikan keadaan yang 

ada pada masyarakat saat ini. 
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Dalam menampilkan audio dan visual, sedikit banyaknya film selalu 

memiliki tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda yang mewakili akan makna mengenai 

suatu hal. Dan dalam film “Ada Apa Dengan Cinta 2014” ini terdapat banyak 

sekali tanda-tanda mengenai pola komunikasi masa kini yang tergambar dengan 

sangat jelas sepanjang film. Yaitu penggunaan instan messaging di smartphone 

untuk kebutuhan berkomunikasi setiap harinya. Dan hal ini di representasikan 

dengan sangat jelas oleh Cinta maupun Rangga dalam film ini. 

“Fungsi yang paling kuat dari film adalah komunikatif” – J. Lotman, 1976. 

(Ibrahim, 2011a:189) 

Dalam tulisannya “Cinema and Communications”, Ron Mottram (1990) 

juga pernah berujar, “Films reflects the cultural codes of the society in which they 

are produced”. Menurut staf pengajar cinema di Departemen Teater, Illnois State 

University ini, film mencerminkan kode-kode budaya dari masyarakat tempat film 

itu diproduksi. Pada hakikatnya, semua film adalah dokumen sosial dan budaya 

yang membantu mengkomunikasikan zaman ketika film itu dibuat bahkan 

sekalipun ia tak pernah dimaksudkan untuk itu. (Ibrahim, 2011a:191) 

Itu artinya sebuah film juga dapat berfungsi sebagai sebuah cermin yang 

merefleksikan sisi-sisi halus dari kehidupan kita atau menguakkan tabir termasuk 

dari bagian-bagian yang paling kita sembunyikan dari diri kita. di dalam film pula 

kita bisa menyaksikan kebudayaan yang penuh kemukjizatan dan sekaligus 

kesepian yang mencekam dari sebuah masyarakat yang sekian lama mengidap 

luka-luka sejarah yang kronis. (Ibrahim, 2011a:191) 
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Mengapa demikian? Sebuah film-dengan segala kelebihan dan 

keterbasannya-adalah sebuah cermin diri. Pendapat ini adalah dictum yang sudah 

klasik. Ketika membahas sejarah psikologis film-film Jerman, Sigfried Kracauer 

(1974), sebagaimana dikutip di awal bab ini, juga mengatakan hal senada bahwa 

film suatu bangsa mencerminkan mentalitas bangsa itu. Begitu pun lebih dari 

sepuluh tahun yang lalu, ketika mengkritik film dakwah yang sering menampilkan 

Islam melulu dari sisi formalnya, Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa 

film adalah pencerminan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat tempat 

pembuatan film itu sendiri, dalam ari tempat sang sineas, pendukung, dan awak 

produksi hidup di dalamnya. (dalam Ibrahim, 2011a:191-192) 

Peter Roffman dan Jim Purdy, penulis buku The Hollywood Social 

Problem (1981) pernah mengatakan, “Apabila sebuah film disenangi oleh banyak 

orang, jelas film tersebut mencerminkan sesuatu, tempat penonton yang banyak 

itu melakukan identifkasi dengan diri mereka”. Ketika film-film yang dihasilkan 

oleh para sineas muda seperti “Ada Apa Dengan Cinta?” atau “Eiffel I‟m In 

Love” ternyata digandrungi anak muda dan mencapai tangga komersial yang di 

luar dugaan. (dalam Ibrahim, 2011a:195) 

Bukankah benar seperti yang pernah dikatakan oleh Sigfried Kracauer 

(1974), yang dalam dunia komunikasi dikenal sebagai perintis penelitian analisis 

isi kualitatif, lewat bukunya, From Caligari To hitler : A Psychological History 

Of The German Film:”Film-film sebuah bangsa mencerminkan mentalitas bangsa 

itu sendiri dari yang tercermin lewat media artistic lainnya”. Watak kita sebagai 

bangsa tampil menyolok pada film-film yang dihasilkan oleh sineas-sineas kita. 
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sayangnya watak kita yang cerdas, maju, berbudaya, dan humanis belum 

sepenuhnya tercermin dengan baik dalam film kita. wajah dan bayangan kita 

masih terlihat buram di sana. (dalam Ibrahim, 2011a:198) 

Melalui pemaparan diatas kita ketahui bahwa sebuah film mewakili 

gambaran kehidupan dimana film itu dibuat. Dengan kata lain baik secara sengaja 

atau tidak, unsur-unsur yang ada didalam suatu film merepresentasikan 

masyarakatnya, seperti kru, pemain, tempat dan unsur lainnya. Tak salah bila 

dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” menggambarkan pola komunikasi 

masa kini yang terdapat di Indonesia hari ini. Bagaimana masyarakat Indonesia 

menjadikan instan messaging sebagai media komunikasi utamanya. 

Seperti filmya terdahulu, film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini 

tergolong sebagai film cerita. Yang menandakan bahwa didalamnya ada unsur 

menarik, secara visual, audio, jalan kisah yang tak membosankan dan masuk akal. 

Dan dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” terlihat dengan sangat jelas 

bahwa storyboard-nya tidak dibuat asal-asalan, melainkan sangat serius dan 

mendalam. Hal ini tampak pada setiap adegan yang muncul selalu tampak natural, 

tidak mengada-ngada dan tidak diada-adakan. Artinya memang film ini memiliki 

jalan cerita yang menarik perhatian orang banyak. Dan menurut penulis, film 

“Ada Apa Dengan Cinta? 2014” dibuatkan berdasarkan riset yang mendalam 

ataupun kejadian-kejadian mengenai pola komunikasi masa kini yang memang 

terjadi di sekitar kita. 
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Film cerita (story film), adalah jenis film yang mengandung suatu cerita 

yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film tenar 

dan film ini didistribusikan sebagai barang dagangan. (Ardianto, 2009:148-149) 

Cerita yang diangkat menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif atau 

berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, baik dari 

jalan ceritanya maupun dari segi gambarnya. Sekalipun cerita itu fiktif, dapat saja 

bersifat mendidik karena mengundang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. 

(Ardianto, 2009:148-149) 

Film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini terbilang cukup singkat, hanya 

berdurasi sekitar 10 menit 24 detik. Melihat data ini, kita mengetahui bahwa film 

ini termasuk kedalam jenis film pendek. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai 

mini drama. Meskipun begitu, film ini dapat memukau para penontonya dengan 

penampilan pasangan ideal Indonesia, yaitu Rangga dan Cinta. Biasanya film 

pendek diproduksi sebagai rangkaian uji publik para sineas untuk melihat respon 

masyarkat atas filmnya tersebut. Bila film pendeknya tersebut mendapat sambutan 

hangat dari masyarakat, maka selanjutnya sineas akan membuat film versi panjang 

atau full version-nya. Hal ini sangat lumrah dilakukan dalam dunia perfilman. 

Terutama bagi para sineas muda yang mencoba peruntungannya di industri film. 

Tak heran bila kemudian banyak pihak yang menilai bahwa film “Ada Apa 

Dengan Cinta? 2014” ini ialah sebagai ajang untuk melihat aware masyarakat 

terhadap film “Ada Apa Dengan Cinta?” yang pernah populer di masa lalu. 

Karena respon yang meriah bahkan cenderung ricuh, tak heran bila banyak yang 

berspekulasi bahwa kelanjutan film “Ada Apa Dengan Cinta?” akan dibuat. 
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Gambar 4.2 Tampilan Film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” Di Youtube Pada 

Komputer OS Windows 8 – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Durasi film cerita pendek biasanya dibawah 60 menit. Di banyak negara 

seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, film cerita pendek 

dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seseorang/sekelompok 

orang untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. (Effendy, 2014:4) 

Bila melihat pembahasan panjang dari awal hingga akhir, penulis 

menangkap film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” memiliki keunikan tersendiri. 

Ini dilihat dari penulusuran data-data yang penulis peroleh melalui berbagai 

sumber. Terutama mengenai gambaran pola komunikasi masa kini yang 

tergambar dengan baik di dalam film ini. Bagaimana dalam film “Ada Apa 

Dengan Cinta? 2014” ditunjukkan semua proses komunikasi yang dilakukan 

sudah berubah dari bentuk konvensional ke bentuk digital. Tentu perubahan ini 

akan membawa perubahan segala aspek yang ada di dalam sebuah proses 

komunikasi. 
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Dengan begitu, seperti penjelasan, pemaparan, masalah, kasus dan lainnya 

dalam komunikasi akan jauh lebih berkembang dengan yang ada sebelumnya. Hal 

ini disebabkan proses komunikasi melalui instan messaging banyak menimbulkan 

permasalahan-permasalahan baru dalam sebuah komunikasi antar manusia. 

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian mengenai pola 

komunikasi yang tertanam dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. Keunikan 

yang ada dalam film akan dikaji secara ilmiah dan komprehensif melalui kaidah 

ilmu komunikasi. 

 

4.2.1 Level Realitas 

Pada adegan awal film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini kita akan 

melihat Rangga beserta kehidupannya di masa kini, tahun 2014. Dengan cepat 

pula kita akan melihat bagaimana keadaan Rangga yang masih seperti dahulu, 

tidak terlalu bnayak perubahan berarti. Terkecuali gaya rambutnya yang saat ini 

pendek karena menyesuaikan dirinya yang harus berpenampilan dalam dunia 

kerja. Appreance, dress, behavior, speech, gesture dan expression yang 

ditunjukkan dalam film tidak berubah masih sama seperti  Rangga saat masih di 

SMA di filmnya terdahulu. Bahkan seorang Rangga terlihat lebih cool dan dewasa 

seiring pertambahan usianya. Secara garis besar kita dapat mengatakan busana 

yang dikenakan Rangga sangat simpel, mencerminkan kepribadiannya yang tidak 

ribet. Terlihat saat menjalankan profesinya sebagai wartawan, Rangga terlihat 

sangat pas dengan sepatu kulit coklat, kemeja putih motif kotak-kotak, jeans biru 
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dan jaket berwarna krem. Di awal film pula kita mengetahui Rangga yang 

membacakan sebuah penggalan puisi dengan suara yang dingin dan datar. 

Berbicara tentang pakaian sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang 

sangat erat dengan diri kita. Tak heran, kalau dalam kata-kata Thomas Carlyle, 

pakaian menjadi “perlambang jiwa” (emblems of the soul). Pakaian bisa 

menunjukkan siapa pemakainya. Dalam kata-kata tersohor dari Eco, “I speak 

through my cloth” (Aku berbicara lewat pakianku). (Barnard, 2011:vi) 

Diceritakan Rangga kini masih menetap di New York, Amerika Serikat. 

New York merupakan sebuah kawasan dari beberapa kawasan terpadat di 

Amerika Serikat. Di samping itu New York pun menjadi wilayah metropolitan 

terbesar di Amerika Serikat. Kawasan ini seperti tidak pernah tidur karena 

kehidupannya yang berlangsung tanpa berhenti siang dan malam. Environtment 

New York pun dilukiskan pada film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” dengan 

pemandangan luas dari ketinggian yang mencakup seluruh gedung-gedung megah 

yang menjulang tinggi keatas langit dengan beragam model struktur bangunan 

ditambah suara hilir mudik kendaraan serta suara klakson khas daerah 

metropolitan. Hal ini pun di pertegas dengan caption “New York, 2014”. Dalam 

scene Rangga menjalani rutinitas sehari-hari Rangga di New York sebagai 

seorang wartawan. Aktifitas Rangga tersebut seperti mewawancarai seorang 

narasumber, memotret, berdiskusi dengan rekan kerja, minum beer dengan 

kerabat warga New York. Dalam film ditunjukkan bahwa Rangga tinggal 

sendirian di sebuah apartemen. Dalam apartemen terlihat barang-barang pribadi 

milik Rangga. Namun terlihat hal yang menarik, yaitu banyaknya buku yang 
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menumpuk tak tertata rapih maupun yang tersusun rapi di rak. Keadaan ini 

menjelaskan bahwa buku masih menjadi teman sejatinya. Hal ini membuat kesan 

bahwa Rangga adalah seorang individu yang sukses di metropolitan yang hidup 

mandiri serta memilii tempat tinggal pribadi. Sebuah pencapaina serta prestasi 

yang baik bagi Rangga dapat hidup dan sukses di negeri orang. 

 

Gambar 4.3 Penampilan Cinta Dan Rangga Dalam Film “Ada Apa Dengan Cinta? 

2014” – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube 

Line Indonesia 

Film pun akhirnya memperlihatkan keadaan Cinta saat ini. Diawali dengan 

suasana sebuah kompleks perkantoran yang sedang beraktifitas. Environment di 

pertegas dengan caption “Jakarta, 2014”. Gambar menyisir sebuah ruangan kantor 

secara horizontal. Terlihat dengan jelas suasana khas perkantoran di saat jam-jam 

sibuk. Ruangan tersebut dipenuhi oleh item-item kantor, seperti komputer, buku, 

poster, alat tulis, poster, berkas, foto dan lain-lain. Dari benda-benda yang tampak 

kantor tersebut merupakan sebuah perusahaan media. Suara dering telepon, suara 

printer, suara ketikan keyboard, suara berkas di bolak-balik menggambarkan 

kesibukan yang terjadi. Tak lama terlihat sosok Cinta yang tengah sibuk 

menerima panggilan telepon sambil memilih berkas-berkas yang berada diatas 

meja kerjanya. Dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam dan accecoris 

membuat appreance Cinta sangat cantik sebagai seorang wanita karir. Dilihat dari 
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dress, behavior, speech, gesture dan expression-nya, Cinta masih menjadi 

seseorang yang percaya diri, pintar, cerdas dan fashionable seperti dahulu. 

Kemampuan menulisnya saat SMA dulu pun akhirnya mengantarkan Cinta 

bekerja di kantor media tersebut. Tak lupa make up yang fresh dan natural, 

membuat dirinya terlihat segar dan good looking untuk dipandang. 

Gambar pun bergeser, disana tampak para sahabat yang sudah terlebih 

dahulu hadir dan menunggu kedatangan Cinta. Dari aspek environtment terlihat 

mereka berada di sebuah café dengan desain minimalis. Dari desain interior 

bangunan minimalis jendela kaca berukuran besar menjadi mayoritas yang 

menghadap ke jalan membatasi antara ruang dalam dan luar. Di sini kita tahu 

bahwa café terebut terletak di kawasan kota, dilihat dari jalanan yang ramai lalu 

lalang kendaraan dan mobil yang berjejer terparkir dengan rapih diluar café, 

disamping pepohonan yang rimbun menyertainya. Juga berjejeran dengan teratur 

bangunan-bangunan. Furniture pun bermodel minimalis namun tetap fungsional 

sebagai mestinya. Di meja terlihat jejeran makanan dan minuman yang sedang 

popular saat ini, seperi sejenis cake, kue, donut, kopi, teh dan lainnya. Makanan 

maupun minuman tersebut sedang happening dan di gandrungi masyarakat pada 

saat ini. Ketika Cinta datang ada seorang waiters yang baru mengantarkan 

pesanan. 

Keriuhan berkumpulnya sahabat satu gank ini bertambah dengan 

kedatangan Cinta. Waktu luang bersama mereka ini diwarnai dengan canda tawa, 

obrolan, bercerita dan lainnya. Dalam kesempatan itu, kelimanya memakai busana 

yang berbeda satu sama lain. Cinta masih menggunakan pakaian kantor. Carmen 
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mengenakan kemeja putih disertai selendang bermotif, jeans biru yang dilipat ala 

kaum hipster dan sepatu kulit coklat. Tak lupa Carmen masih memiliki rambut 

dengan postur keriting ciri khasnya. Hampir senada dengan Carmen, Milly 

mengenakan kemeja krem dengan kalung silver, jeans biru dan flatshoes warna 

krem serupa dengan bajunya. Lalu Alya terlihat nyaman dengan kaos berlengan 

panjang motif garis-garis dengan celana panjang krem cerah disertai sepatu kulit 

dan balutan syal abu melingkar di leher. Sedangkan Maura menggunakan dress 

berwarna abu terang dengan perhiasan perak dan tampil seksi dan elegan dengan 

sepatu high heels-nya. Keempatnya terlihat cool and chick dengan gaya busana 

serta make up mereka yang sesuai dengan kepribadian dan karakter masing-

masing. Dalam kesempatan itu pula sifat-sifat para sahabat Cinta masih terlihat 

dengan jelas belum berubah. Alya masih pendiam serta kalem, Carmen masih 

tomboy, Milly masih seperti ABG dan lucu, serta Maura masih jutek namun sexy. 

Namun ditengah asyiknya mereka ngafe (sebutan untuk kegiatan berkumpul di 

cafe), mereka dikejutkan dengan pesan instan messaging Rangga kepada Cinta. 

 

Gambar 4.4 Ekspresi Kekagetan Cinta Beserta Sahabatnya Pada Pesan Instan 

messaging Rangga – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 
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Fashion dan pakaian adalah cara yang digunakan individu untuk 

membedakan dirinya sendiri sebagai individu dan menyatakan bentuk 

keunikannya. (Barnard, 2011:85) 

Latar pun berubah di kamar Cinta yang sedang kebingungan karena pesan 

yang Rangga kirim. Environtment terlihat penuh dengan item-item khas milik 

wanita. Meskipun sedang dikamar, Cinta masih terlihat manis dengan balutan 

kemeja putih dengan legging coklat muda. Dari segi gesture dan expression 

terlihat dengan jelas Cinta tak tahu hal apa yang harus dilakukannya. Cinta 

terkadang memegang, memandangi, berjalan samba terus fokus terhadap pesan 

Rangga. Hal ini adalah cerminan rasa kegelisahan Cinta. Bahkan terlihat beberapa 

kali Cinta mencoba mengetikkan balasan meskipun entah mengapa selalu 

dihapusnya kembali. Di ruangan yang berbeda, hal yang sama diperlihatkan 

Rangga. Terlihat Rangga sabar menanti balasan Cinta dengan terus memandangi 

pesannya sambil berjalan tak tentu arah. Dari kode-kode behavior, gesture dan 

expression tersebut, keduanya mengalami hal kebingungan yang biasa dialami 

oleh insan yang berkaitan dengan hal asmara. 

Di dalam kamar tidur, seorang individu melepas kepenatan, bersikap rileks 

dan mengekspresikan apa yang ada dalam diri melalui dekorasi dan objek 

personal. Kamar tidur adalah tempat mengungsi dan pengasingan dari dunia luar. 

Hanya mereka yang akrba boleh berbagai ruang tersebut secara fisik dan simbolis. 

Inilah mengapa jika ada yang dicuri dari kamar tidur, atau menodainya dengan 

suatu cara, hal ini dirasakan sebagai kekerasan terhadap pribadi. (Danesi, 

2012:261) 
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Pada akhirnya, dengan perlahan Cinta mengetikkan balasan “Halo, 

Rangga, apa kabar?”. Sebuah pesan yang terlihat sangat basa-basi, klise dan 

seperti kehabisan kata-kata. Setelah dikirimkan Cinta seperti tidak percaya dengan 

apa yang telah dilakukannya. Terlihat dari ekpresi Cinta yang menggigit jari 

sambil menutuup sebelah matanya secara refleks dan gesture 

ketidakpercayaannya. Melihat pesannya dibalas, dengan segera Rangga mengirim 

pesan kepada Cinta bahwa dirinya akan ke Jakarta selama 2 hari dan ingin 

menemuinya. Rangga memang seseorang yang mengatakan apa yang ada di 

pikirannya bulat-bulat tanpa dipikir panjang, namun hal ini menambah kekagetan 

Cinta yang masih belum percaya dirinya sanggup membalas pesan sebelumnya. 

Karena kebingungan Cinta menutup mulutnya dengan kedua tangan dan tidur. 

Namun dilain tempat Rangga tetap menunggu dengan setia balasan Cinta. Dari 

level realitas yang ada dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini, meskipun 

sudah hampir 12 tahun tak berkomunikasi, mereka tetap terlihat kikuk disaat harus 

saling berhadapan dan berinteraksi satu sama lain. Meksipun mereka bertemu 

hanya di instan messaging, bukan bertatapan secara langsung. 

Ketika seorang wanita berbicara, dia menggunakan kalimat tidak langsung 

yang artinya bahwa dia mengacu pada apa yang diinginkannya namun tidak 

mengatakannya secara langsung. Bicara tidak langsung adalah sebuah 

keistimewaan wanita dan digunakan untuk tujuan tertentu-untuk menjalin 

hubungan dan menghubungkan dengan yang lainnya denga menghindari agresi, 

konfrontasi atau perselisihan. Hal itu sangat cocok bagi pendekatan keseluruhan 
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dari seorang penjaga sarang tempat tinggal untuk menjaga keharmonisan. (Allan, 

2012:133) 

Tibalah Rangga di Jakarta, dengan polo shirt berwarna abu 

dipadupadankan dengan celana abu tua dan kaca mata hitam, membuat dirinya 

cool sesampainya di bandara. Hal pertama yang dilakukan Rangga begitu tiba di 

kamar yaitu melihat smartphone, menanti balasan Cinta. Saat bertemu klien, 

bekerja, berdiskusi dengan partner, mimik wajah Rangga menyiratkan harapan 

yang besar terhadap Cinta. Hal ini ditandakan dengan seringnya Rangga melihat 

smartphone miliknya. Begitu pula dengan Cinta, saat meeting, bekerja, santai, 

olah raga dan berkumpul dengan para sahabat, Cinta terlihat dengan jelas sekali 

cemas dengan pesan Rangga. Keduanya memunculkan keadaan yang terganggu 

aktifitas rutinnya karena hal asmara. Ada hal menarik dalam scene-scene tersebut, 

yaitu saat Cinta melakukan jogging. Seperti yang kita ketahui bahwa olah raga 

merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan keringat. Kegiatan ini 

melakukan gerakan-gerakan mengolah badan agar tetap sehat. Namun meskipun 

begitu, Cinta tetap terlihat cantik walaupun sedang berkeringat. Dibalut dengan 

pakaian biru muda, celana abu muda, rambut dikucir dan sepatu kets bertali ungu 

membuat Cinta semakin manis saat berlari. 

Gerakan wajah mengomunikasikan macam-macam emosi selain juga 

kualitas atau dimensi emosi. Kebanyakan periset sependapat dengan Paul Ekman, 

Wallace V. Freisen dan Phoebe Ellsworth (1972) dalam menyatakan bahwa pesan 

wajah dapat mengomunikasikan sedikitnya “kelompok emosi” 

berikut:kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan 
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kemuakkan/penghinaan. Periset nonverbal Dele Leathers (1986) mengemukakan 

bahwa gerakan wajah mungkin juga mengomunikasikan kebingungan dan 

ketetapan hati. (dalam Devito, 2011:208) 

Suasana pun berubah pada acara kumpul para sahabat di kediaman Cinta. 

Walaupun berada di kediaman pribadi, bukan ruang publik, kelima wanita dewasa 

ini tetap terlihat modis dengan pakaian dan make up masing-masing. Dalam 

momen tersebut, Cinta dan Alya mengenakan kemeja dan celana panjang. 

Sedangkan yang lain, Milly, Carmen dan Maura masing-masing mengenakan 

dress dengan model serta warna yang berbeda. Gaya busana kelimanya mewakili 

image wanita yang sudah mature dan matang. Namun di balik keceriaan dalam 

kumpul itu, hanya Cinta yang terlihat gundah gulana memikirkan pesan Rangga. 

Cinta pun menceritakan apa yang sedang dialaminya. Carmen memberi respon 

apa yang dilakukan Cinta dengan tidak membalas adalah hal yang tepat. 

Pernyataan Carmen ini menunjukkan karakter Carmen yang melihat segala 

sesuatu dari sisi praktisnya saja. Seraya dengan Carmen, Maura pun 

membenarkan hal ini, Cinta tak perlu mengubris Rangga. Namun yang terjadi, 

non verbal berupa mimik muka Cinta berkata lain, seolah bertolak belakang 

dengan pernyataan kedua sahabatnya itu. Dan beranjak dari duduk memisahkan 

diri dan kemudian merenung. Alya, orang yang paling dekat dan paling mengerti 

Cinta paham dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Cinta. Hal ini ditunjukkan 

dalam film yang memperlihatkan Alya selalu memperhatikan Cinta dengan 

seksama. 
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Satu-satunya cara wanita melepaskan masalah dari kepalanya adalah 

membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Karena itu, saat 

seorang wanita berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan 

ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. (Allan, 

2012:112) 

 

Gambar 4.5 Penampilan Cinta Dan Sahabat Terlihat Modis Meskipun Sekedar 

Berkumpul Santai Di Rumah – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film 

"AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Kini hanya tersisa Cinta dan Alya. Sambil memperhatikan sahabatnya, 

Alya melihat tumpukkan buku. Salah satunya adalah kopian buku sastra milik 

Rangga. Hal ini tentu menjadi indikator bahwa Cinta memang masih 

mengharapkan Rangga. Tiba-tiba smartphone Cinta berbunyi, menandakan 

sebuah pesan masuk. Ternyata pesan tersebut berasa dari Rangga yang bertuliskan 

“saya akan kembali ke New York. Saya Ingin ketemu. Sekali aja.”. meskipun 

memiliki watak yang pendiam, tapi Rangga memiliki kejujuran dalam hatinya. Ini 

dibuktikan dengan pesannya tersebut yang menginginkan Cinta memberikan 

kesempatan kepada dirinya. Cinta pun seketika bingung mengetahui pesan 

tersebut, terlihat dari gesture dan cara pandangnya terhadap pesan tersebut. Tak 

tega melihat sahabatnya tersika, Alya pun memberi masukkan. Alya mengatakan 

apakah benar tidak ada hal yang ingin disampaikan Cinta kepada Rangga, karena 
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menurutnya semua orang memiliki kesempatan untuk mengulang suatu hal dari 

awal. 

Pearce dan Newton (1963:52) berpandangan “Empati adalah persepsi dan 

komunikasi yang melibatkan resonansi, identifikasi, dengan mengalami sendiri 

refleksi emosional yang dialami oleh orang lain. Empati berlangsung  terus 

sepanjang hayat sebagai modus dasar bagi komunikasi yang berarti di antara 

orang-orang dewasa”. (dalam Tubbs, 2012:173) 

Kalimat-kalimat yang diutarakan pria biasanya singkat, langsung, bernada 

pemecahan dan terus terang, serta dijelaskan dalam kosakata yang lebih luas dan 

ditambahi dengan fakta-fakta. (Allan, 2012:135) 

Film menunjukkan keadaan Rangga yang berusaha untuk tidur namun 

dengan keadaan sambil terus mengenggam smartphone dan melihat pesan. Situasi 

ini sungguh membuatnya frustasi. Hal yang sama pun terjadi pada Cinta yang 

berusaha terlelap namun terus fokus memandangi smartphone miliknya. Gambar 

film memperlihatkan environtment yang berbeda, antara Cinta yang berada di 

kamarnya, sedangkan Rangga di kamarnya sendiri, namun menampilkan sebuah 

keadaan yang serupa. Padahal keduanya tidak berada di ruang dan waktu yang 

sama. Behavior, gesture dan expression mereka sama, yaitu bingung dengan 

keputusan yang harus mereka ambil. Keduanya hanya dapat meratapi ke luar 

jendela ditemani dengan iringan hujan yang turun perlahan dengan tatapan mata 

yang kosong. Cinta pun menutup matanya, sebagai ekspresi dirinya yang tak 

sanggup dengan kenyataan yang harus dihadapinya itu. Di saat bekerja pun Cinta 
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tetap memikirkkan pesan Rangga. Cinta pun memegang pundak dan mengusap 

wajah tanda kelelahan yang dihadapinya dalam situasi tersebut. Cinta yang 

menghapus pesan Rangga adalah simbol ekspresi keputusasaan dirinya. 

 

Gambar 4.6 Ekspresi Kebimbangan Cinta Dan Rangga Pada Situasi Yang Sedang 

Dihadapinya – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 

Rangga pun merasa harapannya pupus dan tertunduk lesu di bandara. 

Ekspresi wajahnya sangat mengguratkan kekecewaan yang amat sangat 

mendalam. Di tengah-tengah orang-orang yang berlalu lalang di Bandara, Rangga 

pun beranjak dan bersiap kembali ke New York. Dengan pasti, Rangga 

mengetikkan kata maaf untuk Cinta. Environment dengan jelas memperlihatkan 

suasana di bandara dengan adanya orang yang berpakaian rapih membawa koper 

berlalu-lalang, deretan bangku duduk, bangunan tinggi dengan mayoritas kaca, 

latar langit biru yang luas dengan pesawat terbang yang sedang take off. 

Mendengar suara Cinta, Rangga menunjukkan gesture kaget dengan 

menghentikan langkah. Lalu untuk memastikannya Rangga menoleh ke belakang 

dengan mulut sedikit terbuka seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. 

Setelah memastikan suara yang didengarnya adalah suara Cinta, Rangga pun baru 

yakin. Lalu kedunya tanpa dikomando berjalan saling menghampiri. Terlihat 

behavior, speech, gesture dan expression kebahagiaan mereka akan hal ini. Cinta 
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dengan senyum bibir yang merekah disertai mata yang berbinar terlihat senang 

akhirnya dapat bertemu dengan rangga setelah sekian tahun menghilang. Rangga 

pun hanya tersenyum melihat Cinta. Setelah dekat keduanya hanya saling 

memandang dan tersenyum, melukiskan kebahagiaan mereka berdua. 

 

4.2.2 Level Representasi 

Kehadiran film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” boleh dikatakan sebagai 

kelanjutan dari filmnya terdahulu. Menarik untuk kita ketahui bahwa jarak antara 

film pertama dengan sekuelnya tersebut memiliki rentang waktu yang cukup lama, 

yaitu mencapai 12 tahun. Tentu perbedaan waktu produksi ini sedikit banyaknya 

akan mempengaruhi pada film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” itu sendiri. 

Terlebih pada sisi teknologi media film yang semakin hari semakin menunjukkan 

kemajuan-kemajuannya. Melalui level representasi ini kita akan membedah hal 

tersebut, khusunya dari segi teknik kamera, lighting, setting, casting, naration dan 

masih banyak lagi. 

Establshing shot : shot jenis ini digunakan untuk pengenalan lokasi, 

situasi, waktu dan juga pengenalan mood. Establishing shot biasanya diletakkan di 

awal sebuah adegan, berupa gambar long shot atau bahkan extreme long shot, 

yang menggambarkan situasi atau lokasi, setelah itu diikuti shot-shot lain sebagai 

detail yang disebut dengan insert shot. (Semedhi, 2011:95) 

Establishing shot mengawali film. Teknik pengambilan mencoba 

menangkap suasana sebuah kota dengan lanskap yang luas untuk dapat dilihat  

repository.unisba.ac.id



190 
 

 

Gambar 4.7 Beberapa Shot Awal Film Untuk Pengenalan Situasi – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

kembali oleh penonton. Dengan begitu kita dapat melihat lokasi dari cerita film. 

Angin serta cahaya pagi coba direkam melalui teknik close up dan suara hilirnya 

angin sejuk. Merepresentasikan kembali angin dan cahaya pagi ini untuk 

mengenalkan suasana melalui perekaman realitas yang ada masuk ke dalam film 

dan akhirnya dapat dinikmati secara audio dan visual. Secara berturut-turut film 

menghadirkan suasana awal melalui teknik shot, sound dan kehadiran tokoh 

utama Rangga. Kamera pun zoom in agar menangkap ekspresi Rangga yang 

sedang memikirkan sesuatu. Seperti film-film lain pada umumnya, kamera 

mencoba merekam dan memasukkan mood di bagian awal film, tujuanya untuk 

mengajak penonton seperti merasakan hal yang sama pada cerita. Realita mood ini 

pun dikuatkan dengan narasi puisi Rangga dengan suara yang dingin dan datar 

semakin memperkuat penceritaan. Ditambah pencahayaan yang redup meskipun 

di pagi hari, menghadirkan kekosongan yang dirasakan Rangga. Gambar 

selanjutnya pun masih menunjukkan pengenalan kondisi Rangga saat ini di New 

York. 
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“Adalah Cinta yang mengubah jalannya waktu. Karena Cinta, waktu 

terbagi dua. Denganmu dan rindu, untuk membalik masa” – Rangga. 

P.O.V singkatan dari Point of view (Sudut Pandang). Sudut kamera yang 

memperlihatkan apa yang dilihat oleh seseorang yang berada dalam film. 

(Effendy, 2014:126) 

Scene memperlihatkan pencahayaan yang cukup redup di malam hari, 

seolah menjelaskan bahwa kekaburan masih terjadi, seperti ada yang hilang dalam 

hidup Rangga. Point of view menunjukkan isi pesan penugasan bussines trip ke 

beberapa kota untuk Rangga. Teknik shot ini agar penonton dapat melihat secara 

langsung dan mengerti atas pesan tersebut, sehingga membantu penonton 

merasakan kekagetan Rangga membaca kata “Jakarta”. Secara bergantian close up 

shot, medium shot dan knee shot menangkap Rangga yang packing disertai 

gambar yang sedikit bergoyang seolah mengajak penonton ikut sibuk seperti 

Rangga. Lalu gambar close up ekspresi Rangga yang teringatkan masa lalunya 

dengan Cinta sambil memgang sebuah buku yang berjudul Aku. Film fade out 

putih secara cepat membawa penonton kembali menuju kenangan manis Rangga 

dan Cinta. Teknik flashback ini selalu memiliki keunggulan tersendiri untuk film, 

karena dapat membuat penonton memasuki perasaan atau pun pikiran yang 

sedang dialami oleh seorang tokoh. Dengan begitu membuat kenyataan bahwa 

film memang media yang dapat merepresentasikan suatu hal nyata yang ada di 

sekitar kita, bahkan yang hanya ada didalam pikiran seseorang seperti kenangan 

Rangga dan Cinta. Lalu gambar kembali point of view Rangga yang membuka 

aplikasi instan messaging Line di smartphone-nya. Dengan tipe shot ini kita 
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seolah dibawa menjadi sudut pandang Rangga, apa yang dilihatnya akan dilihat 

oleh penonton. Dengan begitu penulis ketahui bahwa Rangga mencari Cinta di 

instan messaging memanfaatkan fitur find alumni. 

 

Gambar 4.8 Pesan Bussines Trip Menuju Jakarta Yang Membuat Rangga Kaget – 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line 

Indonesia 

Penataan suara di film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” terlihat sangat 

rapih. Dimulai dari suara narasi, backsound dan sound effect terdengar sangat 

natural. Sound effect hiruk pikuk perkotaan, kicauan burung, detik jam, suara 

pintu, suara bidikan kamera, suara mesin coffee maker, suara instan messaging, 

bahkan suara buku yang terjatuh di suguhkan secara presisi. Sehingga penonton 

yang melihat film ini seperti dibawa kedalam suasana yang ada didalamnya. 

Penonton seolah-olah berada didalam film tersebut. 

Sound effect berhubungan sangat erat dengan dramatisasi, yaitu usaha 

untuk tetap mengikat penonton agar tidak mengalihkan perhatiannya dari 

tayangan kita. Sound effect adalah tambahan suara di film untuk lebih 

mempertegas arti, makna shot atau adegan. Sound effect yang bagus akan 

menambah dramatisasi shot. (Semedhi, 2011:78) 

Efek suara yang ditambahkan di dalam tayangan film, harus dipilih secara 

cermat, harus tepat, agar dramatisasi bisa tercapai. Beberapa film yang sukses, 
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baik di berbagai festival maupun pemasarannya, terbukti menggunakan sound 

effect dengan sangat baik. Karena sound effect berhubungan langsung dengan 

dramatisasi, maka sound effect perlu mendapat perhatian berlebih dari pembuat 

film. Kita perlu menghindari kesan yang berlebihan di dalam menggunakan sound 

effect ini. (Semedhi, 2011:78-79) 

Sound effect berhubungan dengan parenthetical atau mimik aktor/aktris. 

(Semedhi, 2011:79) 

Tanpa sound effect yang memadai, efek dramatisasi tidak bisa tercapai 

walaupun actor atau aktrsinya sudah cukup terkenal. (Semedhi, 2011:79) 

Film berpindah menampilkan keberadaan di tempat lain. Teknik sliding 

shot menyisir sebuah ruangan yang didalamnya terdapat Cinta. Dengan cermat 

kamera menggunakan teknik-teknik yang dinamis, seprti sliding, goyang, close 

up, objek shot dan cut to cut secara cepat dan bergantian untuk merepresentasikan 

bagaimana kesibukan Cinta dalam pekerjaannya. Dengan ditemukannya teknik-

teknik shot dinamis seperti ini, semakin menguatkan teknologi perekaman gambar 

semakin hidup dalam merekam setiap adegan yang ingin ditampilkan dalam film 

serta membuatnya semakin hidup. Teknik-teknik yang sama ini pun tidak hanya 

digunakan untuk merepresentasikan keadaaan sibuk saja, melainkan situasi 

lainnya. Saat kegiatan menyenangkan Cinta berkumpul dengan para sahabat di 

café. Masih dengan teknik yang sama, cut to cut, close up, medium shot, long 

shot, vibrate disertai sound gitar akustik yang semangat menampilkan mood yang 

menyenangkan yang ditampilkan dalam film. 
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Gambar 4.9 Keadaan Cinta Saat Ini Sebagai Wanita Karir – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Film memang saat ini dianggap tak hanya sebatas sebagai media 

komunikasi massa saja, melainkan sudah didapuk sebagai sebuah karya seni 

kontemporer yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat luas saat ini. 

Alasannya karena didalam sebuah film terdapat paduan aspek seni, seperti audio, 

visual, cerita dan lainnya menggunakan teknologi perekaman terkini. Tak pelak 

ini menjadikan film sebagai sebuah teknologi yang dapat merepresentasikan suatu 

hal. Sama halnya dengan film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. Didalamnya 

terdapat representasi suatu hal, seperti aktifitas Rangga, rutinitas Cinta, 

berkumpulnya para sahabat dan yang terpenting ialah penggunaan aplikasi instan 

messaging oleh Rangga maupun Cinta sebagai wujud nyata dari pola komunikasi 

masa kini yang menjadi kajian utama objek penelitian ini. 

Film menunjukkan cahaya yang gelap namun terkesan soft saat Cinta 

berada dikamarnya. Teknik pencahayaan ini merekayasa Cinta sebagai wanita 

yang memiliki perasaan yang lembut dan menambahkan kesan dramatis untuk 

dirinya yang sedang kebingungan, gelisah secara terus menerus mleihat pesan 

Rangga. Namun gambar cut to cut secara cepat untuk menangkap momen bahwa 

ditempat lain ada yang mengalami hal yang sama, Rangga pun merasakan hal itu. 

Teknik-teknik pengambilan gambar memang memiliki andil besar dalam 
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menciptakan emosi para tokoh untuk dapat dirasakan kembali oleh penonton. 

Begitu pula dengan dentingan piano melatunkan lagu bimbang, seperti mengiringi 

kebimbangan yang sedang dirasakan keduanya. Gambar yang terkesan berjalan 

lambat dan perlahan seolah menegaskan bahwa kebimbangan tersebut membuat 

mereka tersiksa, disamping kamera menangkap kenyataan bahwa waktu terasa 

lama dalam menghadapi itu semua. Untuk mempermainkan perasaan penonton, 

kamera mengambil gambar secara cut to cut. 

 

Gambar 4.10 Kebimbangan Yang Dialami Cinta Dan Rangga Setelah Sekian 

Lama Tak Berkomunikasi – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 

2014" Di Youtube Line Indonesia 

Lighting ialah komponen utama dan mempunyai peran yang sangat 

penting di dalam produksi sebuah film atau video. Dengan pengaturan lighting 

yang tepat, kita bisa memberi efek positif atau negatif terhadap sebuah objek yang 

kita shot. Bahkan dengan lighting tertentu kita bisa membuat efek sedih, gembira, 

takut, berani, suram, cerah, dan lain sebagainya. (Semedhi, 2011:69) 

Di dalam ilmu sinematografi yang sekarang kita sebut sebagai videografi, 

lighting atau tata cahaya merupakan elemen yang sangat penting di dalam 

pengambilan gambar, baik gambar diam maupun bergerak. (Semedhi, 2011:69) 
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Pencahayaan yang dianggap sebagai unsur terpenting di dalam proses 

pembuatan gambar, setidaknya mempunyai tiga fungsi utama yang tidak boleh 

diabaikan. Fungsi-fungsi tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Fungsi Exposure 

Sinar atau cahaya berfungsi untuk memungkinkan kita menghasilkan 

gambar atau ter-expose dengan baik. Kekurangan sinar akan membuat 

gambar tidak seperti yang kita harapkan, demikian juga jika terjadi 

kelebihan sinar. 

2. Dramatisasi 

Cahaya bisa kita pergunakan untuk mendramatisasi shot-shot tertentu 

sesuai dengan tuntutan ceritanya. 

3. Petunjuk Waktu 

Fungsi cahaya lainnya adalah sebagai penunjuk waktu. (Semedhi, 

2011:74) 

Film kembali menampilkan teknik point of view agar penonton seolah-olah 

menjadi seorang Cinta yang sedang membalas pesan untuk Rangga. Teknik ini 

seperti melibatkan penonton masuk kedalam situasi yang ada didalam film. 

Penonton dijadikan seolah-olah bahwa penontonlah yang mengetikkan balasan 

dengan susah payah. Melihat pesannya dibalas, Rangga pun kembali membalas 

dan Cinta lagi-lagi tak membalasnya. Untuk mengiringi hal ini, film menampilkan 

zoom out dan black out untuk menimbulkan kesan kehilangan serta 
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ketidakpastian, diiringi piano dengan maksud memberikan suasana yang 

menyedihkan. 

Suguhan drama masih berlanjut di scene selanjutnya. Melalui film yang 

mengambil gambar dengan mayoritas teknik close up ini ingin menunjukkan 

kepada penonton bagaimana ekspresi kebimbangan, kegelisahan, kegundahan dan 

menunggu dari Rangga maupun Cinta. Terlihat bagaimana keduanya kewalahan 

menghadapi situasi tersebut, direka dengan film yang terlihat bergerak lebih 

lambat dari seharusnya. Film ingin menghadirkan suasana keduanya yang tidak 

dapat berkonsentrasi pada hal yang sedang dikerjakannya, rutinitas menjadi 

terganggu, saat bekerja, meeting, bertemu klien, berolahraga, santai terlihat sekali 

melalui penggambaran film. 

Cerita bepindah ditandai denga cover shot menunjukkan perpindahan 

tempat dan tokoh yang ada. Melalui cover shot kita ketahui didaam film terdapat 5 

orang, yaitu Cinta, Carmen, Maura, Milly dan Alya. Gambar close up shot Cinta 

yang menceritakan dirinya belum membalas pesan Rangga. Seketika reaction shot 

muncul untuk menangkap respon Carmen yang mengamini hal yang Cinta 

lakukan sudah benar. Reaction shot pun kembli muncul untuk Maura yang 

pendapatnya senada dengan Carmen sekaligus menunjukkn rasa kurang suka 

mereka terhadap Rangga. Reaction shot ini memang ditunjukkan untuk reaksi 

yang terjadi atas apa yang ada digambar selanjutnya, biasanya untuk menjelaskan 

akibat, kesetujuan, ketidaksukaan atau apa pun yang sifatnya menangkap realitas 

yang ada didalamnya. Namun sepertinya Cinta tidak setuju dengan pendapat 

sahabat-sahabatnya itu. Ketidaksetujuan Cinta ini ditampilkan secara apik dengan 
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two shot antara Cinta dan Carmen. Carmen terlihat riang namun Cinta terlihat 

bimbang. 

 

Gambar 4.11 Perbedaan Ekspresi Yang Mencolok Antara Cinta Dan Sahabat-

Sahabatnya – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 

Tak sekedar menangkap kenyataan yang ada, film pun mencoba 

menangkap realitas alam untuk memperkaya dinamika warna film. Ini 

direpresentasikan dengan pengambilan gambar daun diranting pohon yang tertiup 

angin yang melintas, didukung dengan suara semilir angin untuk membuat 

fenomena alam tersebut nyata dan alami. Meskipun sulit memang bila ingin 

menyerupai aslinya, namun setidaknya teknilogi film dapat mendekati keadaan 

yang sebenarnya dan patut untuk diapresiasi. 

Representasi pun masih terus mengalir dan berkutat pada kebimbangan 

yang dirasakan Rangga dan Cinta. Demikian dengan film, masih berkutat diteknik 

kamera close up untuk menampilkan kegelisahan keduanya secara presisi dan 

seimbang secara bergantian disepanjang film. Lalu split screen untuk menangkap 

keduanya yang sama-sama tak tenang dengan situasi ini. Masing-masing meratapi 
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dengan tatapan kosong ke luar jendela. Lalu film merepresentasikan kesedihan ini 

dengan cara efek hujan dan suaranya untuk simbol tangisan atas keadaan yang 

dirasakan dan mengaduk-aduk emosi penonton serta membuat scene ini lebih 

dramatis tentunya. Selanjutnya kamera objek shot sebuah papan bertuliskan 

“final” untuk memperlihatkan sesuatu yang penting dalam film ini segera harus 

diputuskan. Close up Cinta menggaruk kepala dan dahi sebagai simbol apa yang 

harus dirinya putuskan dan point of view memperjelas Cinta menghapus pesan 

Rangga. 

 

Gambar 4.12 Tulisan “Final” Pada Sebuah Papan Menandakan Sebuah Keputusan 

Yang Harus Diambil – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" 

Di Youtube Line Indonesia 

Secara ringkas penulis mengatakan bahwa film merupakan suatu 

fenomena sehari-hari yang ada dilingkungan kita, namun dapat dinikmati secara 

audio dan visual. Dan biasanya film pada umumnya dibuat atas dasar tanda-tanda 

yang tertanam didalamnya, entah itu secara tak sengaja maupun sadar, secara 

tersirat maupun tersurat. Maka tak heran dengan kenyataan tersebut pada 

diasarnya penayangan film memang sengaja dibuat untuk menyampaikan sebuah 

pesan yang ada didalamnya. 

Teknologi film dianggap mampu dan yang paling terbaik untuk 

memaparkan dan melukiskan sebuah momen secara lebih jelas dibandingkan 
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dengan media-media massa lainnya. Karena dengan film dengan mudah kita dapat 

merekam, mengedit dan menontonnya berkali-kali. Jelas film dengan teknologi 

yang ada didalamnya dapat memindahkan bentuk realitas yang ada dalam berupa 

ruang dan waktu masuk ke dalam film. Tek heran bila banyak yang menganggap 

film sebagai media yang atraktif dalam merepresentasikan kehidupan kita. Seperti 

halnya pola komunikasi masa kini yang direpresentasikan dalam film “Ada Apa 

Dengan Cinta? 2014”. 

Berbagai pola interaksi Cinta dan Rangga dalam menggunakan aplikasi 

instan messaging terlihat jelas, serta hal efek yang timbul dan hal-hal lainnya yang 

menyertainya direpresentasikan dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. 

Seperti kegelisahan Cinta dan Rangga dikamarnya masing-masing melihat 

smartphone mereka, keragu-raguan Cinta membalas pesan Rangga, kejujuran 

Rangga menyampaikan keinginannya untuk bertemu, bagaimana rutinitas mereka 

berdua terganggu oleh hal itu. Cerita Cinta mengenai pesan Rangga kepada 

sahabat, Cinta menghapus pesan Ranga dan masih banyak lagi merupakan sebagai 

sebuah bentuk representasi film terhadap apa yang dialami oleh penulis bila dalam 

keadaan yang sama. Terlihat dengan jelas bagaimana teknologi film mmpu 

memindahkan realitas peggunaan aplikasi instan messaging ke dalam bentuk film 

dan kemudian dapat ditonton. Atas kedekatan ini yang berdasarkan adegan-

adegan yang dibuat nyata tersebut senyata mungkin, tak pelak penonton akan 

memberikan apresiai maupun ekspresi mereka terhadap apa yang dirasakannya 

terhadap film, seperti tertawa, menangis, senang, bingung dan lainnya. Saking 
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nyatanya representasi ini tak jarang banyak orang yang mengidentifikasikan 

dirinya dengan tokoh yang ada di film yang di tonton. 

Berdasarkan pemaparan diatas ini pulalah menjadi alasan penulis untuk 

meneliti film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini. Karena penulis merasa film 

yang berdurasi sekitar 10 menit ini seperti merepresentasikan segala sesuatu hal 

yang terjadi pada penggunaan aplikasi instan messaging dalam kehidupan kita 

sehari-harinya, khususnya penulis pun mengalami hal yang sama bila dihadapkan 

dengan keadaan yang dihadapi oleh Rangga dan Cinta. Film “Ada Apa Dengan 

Cinta? 2014” ini seperti cerminan penggunaan instan messaging masyarakat 

Indonesia. Maka tak heran bila banyak yang mengapresiasi film ini. 

 

Gambar 4.13 Rangga Termenung Lesu Di Bandara – Sumber : Dokumentasi 

Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Kembali ke film, kamera menunjukkan extreme close up pada sebuah 

boarding pass bertuliskan New York. Secara cepat kita akan mengetahui bahwa 

Rangga akan kembali menuju New York. Film pun menampilkan background 

perspektif kursi tunggu penumpang yang kosong disertai Rangga yang duduk 

termenung sambil mendengarkan musik melalui headset. Keadaan ini 

menggambarkan betapa sepinya kehidupan Rangga dan menunggu sesuatu hal 

yang tak pasti. Melalui teknik flashback, film ingin menampilkan hal apa yang 
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sedang dipikirkan oleh Rangga dapat dilihat penonton. Dalam lamunan Rangga 

kembali teringat perpisahannya dengan Cinta di Bandara. 

Film ingin merekam rasa keputusasaan Rangga melalui situasi, suara, lalu 

lalang dan keadaan yang ada di bandara. Keputusan ini dilanjuti dengan 

permintaan maaf Rangga melalui instan messaging dan bergegas menuju pesawat. 

Seketika terdengar suara derap kaki yang melangkah secara lambat namun pasti, 

seperti kedatangan seseorang untuk menemui Rangga, yaitu Cinta. “Jadi, beda 

satu purnama di New York dan di Jakarta?”, ucap Cinta. Melalui kalimat ini kita 

menjadi tahu betapa lamanya Cinta untuk menunggu kedatangan Rangga dan 

betapa sulitnya Cinta untuk akhirnya dapat memutuskan untuk menemui Rangga. 

Perlahan tata cahaya yang tampil selalu selalu redup menjadi terang, penegasan 

kamera yang ingin menangkap momen kebahagiaan mereka berdua yang akhirnya 

dapat bertemu setelah sekian lama berpisah. Happy ending pun mulai tampak. 

Keduanya perlahan saling menghampiri. Untuk merepresentasikan hal ini 

diperdengarkan sebuah narasi puisi yang dibacakan oleh Rangga dan Cinta. 

"Detik tidak pernah melangkah mundur, Tapi kertas putih itu selalu ada. 

Waktu tidak pernah berjalan mundur, Dan hari tidak pernah terulang. Tetapi, 

pagi selalu menawarkan cerita yang baru. Untuk semua pertanyaan, yang belum 

sempat terjawab. Love, Life, Line" - Rangga dan Cinta. 

Narasi ini bertujuan untuk menangkap momen tersebut agar tetap dapat 

dinikmati dan dimengerti oleh penonton. Karena terkadang film pun disamping 

kelebihan yang dimiliki oleh teknologinya, disamping iu tetap memiliki 
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kekurangan. Dalam hal ini yang sifatnya rumit untuk ditampilkan secara visual 

atau direka dalam sebuah adegan. Maka dari itu keadaan yang ingin ditangkap 

kamera disampaikan melalui sebuah narasi. Karena melalui narasi ini kita akan 

memahami apa dari maksud yang ingin film sampaikan. Pada intinya yang 

dibacakan secara berbarengan tersebut menerangkan kondisi bahwa memang 

waktu tak pernah terulang sampai kapan pun, namun satu hal yang pasti bahwa 

kita selalu dapat memulai hal baru. 

Narasi ialah penjelasan terhadap gambar yang disampaikan dengan cara 

“suara yang tidak kelihatan”. Artinya, narasi hanyalah sebuah tayangan suara 

berupa kata atau kalimat yang dimaksudkan untuk memperjelas atau menambah 

informasi pada tayangan gambar atau visual. Jika secara visual informasi belum 

lengkap, maka perlu diberikan narasi agar informasi yang kita berikan kepada 

penonton dapat menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Terkadang narasi juga 

berlaku sebagai pengomentar gambar yang semuanya berfungsi sebagai sarana 

untuk memperjelas informai visual. (Semedhi, 2011:78) 

Film cerita memerlukan narasi jika terdapat adegan-adegan tertentu, 

misalnya ketika menceritakan masa lalu salah satu pelakunya (teknik flashback) 

ataupun menjelaskan tentang suatu keadaan yang sulit dibuatkan dialognya. 

(Semedhi, 2011:78) 
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Gambar 4.14 Dari belakang Cinta Memanggil Rangga – Sumber : Dokumentasi 

Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Secara keseluruhan kita dapat melihat secara konsisten film “Ada Apa 

Dengan Cinta? 2014” selalu menyajikan teknik kamera close up, tempo lambat, 

cahaya redup, point of view tokoh dan backsound bernada rendah. Itu semua 

dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan suasana yang dramatis kehadapan 

para penonton. Terdapat beberapa aspek yang menurut hemat penulis mengapa 

sebuah film sangat mirip dengan realitas yang ada. Pertama, jalan cerita, karena 

plot cerita adalah nyawa dari sebuah film. Kedua tokoh, para pemeran dengan 

karakter yang pas akan semakin menghidupkan film. Dan, terakhir ketiga adalah 

aspek videografi yang dapat memindahkan realitas kedalam bentuk film. Dan 

tampaknya film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini memperhatikan betul ketiga 

aspek ini. Bagaimana inti ceritanya adalah pola komunikasi masa kini yang 

menggunakan instan messaging sebagai media komunikasi telah membawa 

banyak dampak dan perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. 

Bagaimana tokoh Rangga dan Cinta yang mewakili kalangan masyarakat muda 

yang mudah mengadopsi teknologi komunikasi terbaru, yakni aplikasi instan 

messaging. Dan variasi teknik-teknik pengambilan gambar yang mumpuni 

ditunjukkan selama film berlangsung. Sehingga dengan begitu antara tampilan 

yang ada di film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” tidak ada pembatas dan 
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pembedanya dengan di kehidupan nyata. Atas kenyataan ini menurut awam 

penulis film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” sukses dengan secara cerdas 

merepresentasikan pola komunikasi masa kini yang ada di kehidupan sehari-hari 

melaui teknologi film menjadikannya tontonan yang sangat realistis dan memiliki 

arti. 

Namun meskipun demikian secanggih apa pun teknologi film, film 

tetaplah film. Media film adalah hasil panjang dari reproduksi realitas yang ada di 

sekitar kita. Sehingga apa yang direpresentasikan dalam film tak semuanya terjadi 

di kehidupan nyata. Tak heran bila terkadang dalam film selalu ada saja bagian 

yang dianggap tidak real atau mengada-ngada bahkan cenderung terlalu 

didramatisir. Hal lain yang berdekatan dengan hal ini adalah hiperrealitas yang 

menyebabkan realitas buatan seperti tidak ada perbedaan mana yang nyata dengan 

yang abstrak. Pada film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” pun terdapat bagian yang 

tidak realis, yaitu saat Rangga dan Cinta yang berada di dekat jendela meratapi 

keadaan mereka, seketika itu pun hujan turun seolah-olah mngiringi keadaan 

kegelisahan mereka. Namun representasi yang ditampilkan dalam film pendek 

“Ada Apa Dengan Cinta? 2014” mengenai segala hal yang berkenaan dengan pola 

komunikasi masa kini dalam penggunaan aplikasi instan messaging sebagai media 

komunikasi sudah tergolong baik dan benar. 
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4.2.3 Level Ideologi 

Ideologi adalah salah satu kata yang sangat sering kita dengar. Dan secara 

luas masyarakat mengetahui kata ini. Namun, untuk secara mendalam, masih 

banyak yang belum mengerti dan memahami arti sebenarnya dari ideologi itu 

sendiri. Hal ini penting untuk kita ketahui semua karena ideologi sangat berkaitan 

erat dan tak jauh dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. 

Pranarka (1987:415) menuturkan ideologi adalah sebuah wawasan yang 

dihasilkan oleh kekuatan pada bangunan bawah, yaitu kekuatan yang memiliki 

faktor-faktor produksi. Maka itu ideoogi bukanlah wawasan yang sifatnya 

empirical, diangkat dari kenyataan-kenyataan. Ideologi adalah sebuah rekayasa 

mental. Ideologi itu terjadi disebabkan karena kekuatan yang membentuk ideologi 

itu memerlukannya untuk dapat mempertahankan posisi dan kekuatannya. 

Makanya ideologi selalu bersifat fungsional. Ideologi tidak berbicara mengenai 

kebenaran, tidak berbicara mengenai kenyataan empiric, akan tetapi ideologi 

berbicara mengenai kemanfataan, kepentingan, kemauan, dan pamrih. Itulah 

sebabnya maka pada hakikatnya suatu ideologi selalu dipandang sebagai sesuatu 

yang tidak ilmiah, sesuatu yang tertutup. (dalam Sobur, 2013:211-212) 

Sedangkan Jorge Larrain (dalam Sunarto, 2000:31) membeberkan 

pengertian ideology menjadi dua, secara postif dan negatif. Secara positif, 

ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang menyatakan 

nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-

kepentingan mereka. Secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran 
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palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara 

memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. (dalam Sobur, 

2013:214) 

Dalam pengertian netral, ideologi dipersepsi David Kaplan (2000:154) 

dalam penggunaannya tentang nilai, norma, falsafah, dan kepercayaan religius, 

sentimen, kaidah etis, pengetahuan atau wawasan tentang dunia, etos, dan 

semacamnya. (dalam Sobur, 2013:214) 

Surbakti (1992:32) menyatakan dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua 

pengertian mengenai ideologi, yaitu ideologi secara fungsionl dan secara 

struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang 

kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang diangap paling baik, 

sedangkan ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem kebenaran, seperti 

gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh 

penguasa. (dalam Sobur, 2013:216) 

Ideologi bisa dirumuskan sebagai serangkaian keyakinan, nilai-nilai, dan 

ide-ide tentang dunia dan segala sesuatu didalamnya yang menjadi karakteristik, 

atau khas, suatu kelompok sosial. Fashion dan pakaian digunakan sebagai senjata 

dan pertahanan yang dengan cara itu diekspresikan ideologi-ideologi yang dianut 

kelompok-kelompok sosial yang bisa jadi menentang ideologi-ideologi kelompok-

kelompok lain dalam tatanan sosial. (Barnard, 2011:58) 

Bagi Marx, ideologi adalah merupakan konsep yang relatif sederhana. 

Ideologi merupakan alat bagi kelas penguasa untuk membuat ide-ide (pemikiran) 
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mereka diterima di dalam masyarakat sebagai sesuatu yang alami dan normal. 

Semua pengetahuan berdasar pada kelas:telah ditandai di dalamnya kelas di mana 

pengetahuan tersebut berasal dan bekerja untuk membela kepentingan kelas 

tersebut. Marx memahami bahwa anggota dari kelas yang  terdominasi, yaitu 

kelas pekerja, telah diarahkan di dalam memahami pengalaman sosial, hubungan 

sosial, dan termasuk memahami diri mereka sendiri oleh seperangkat pemikiran 

ysng bukan miliki mereka sendiri, melainkan berasal dar sebuah kelas yang 

memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan sosial yang tidak hanya berbeda 

namun justru aktif bertentangan dengan yang mereka miliki. (Fiske, 2012:280-

281) 

Raymond Williams (1997) menemukan tiga penggunaan utama dari 

ideologi, yaitu : 

1. Sebuah sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas atau kelompok 

tertentu 

2. Sebuah sistem kepercayaan palsu-ide atau kesadaran palsu-yang dapat 

dikontraskan dengan kebenaran atau pengetahuan ilmiah 

3. Proses umum dari produksi makna dan ide (Fiske, 2012:269) 

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa ideologi itu sendiri tidak 

memiliki pengertian yang tunggal, melainkan universal. Hal ini terjadi karena 

keadaan, konteks, pemikiran serta pengetahuan yang berbeda dari setiap individu. 

Tak heran pada akhirnya muncul pemahaman dan pengertian yang beragam 

terhadap ideologi. 
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Namun ragam definisi ini memiliki beberapa poin yang sama. Ideologi 

merupakan sebuah pedoman yang ada didalam masyarakat dan diaplikasikan 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pedoman ini sendiri sifatnya abstrak. 

Dengan kata lain ideologi sifatnya tak berbentuk, tak terlihat dan tak konkret. 

Namun meskipun demikian adanya, masyarakat dapat merasakan adanya 

kehadiran ideologi ditengah-tengah mereka. Ideologi ini pula digunakan 

masyarakat sebagai kaca mata mereka untuk melihat segala aspek yang ada dan 

terjadi di dunia. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir mereka 

terhadap sesuatu hal. Ideologi ini memiliki karakter khas dan tersendiri. Lalu 

ideologi ini pun selalu hadir dalam berbagai hal di kehidupan kita. Namun karena 

sifatnya yang merupakan ide atau hasil dari sebuah pemikiran manusia, tak sedikit 

yang menganggapnya sebagai sesuatu hal yang semu dan penuh rekayasa. Ini 

terjadi bukan karena tanpa alasan, namun dilapangan banyak sekali yang 

mempergunakan ideologi ini sebagai senjata ampuh dalam kepentingan-

kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. Yang mayoritasnya untuk 

kepentingan segelintir orang dan mengarah pada hal negatif. 

Meskipun banyaknya ideologi yang mengarah pada hal negatif, tak sedikit 

pula yang tujuannya memang untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Contohnya 

adalah ideologi dari sebuah Negara. Indonesia sendiri memiliki paham ideologi 

yang dianut, yaitu ideologi Pancasila. Ini artinya bahwa dalam menjalani 

kehidupan berbangsa dan bertanah air masyarakat kita mengacu pada falsafah-

falsafah yang ada dalam batang tubuh Pancasila. Didalam Pancasila itu sendiri 

memuat lima hal utama, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan 
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dan keadilan. Sehingga dengan bgeitu segala hal yang ada di Indonesia harus 

mengacu pada Pancasila. Ini adalah salah satu ideologi positif yang memang 

dengan sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan Negara yang tentram dan 

damai. 

Penulis memang sengaja menggali infomasi mengenai ideologi ini dengan 

maksud agar nantinya dalam pembahasan penelitian dapat dilakukan secara baik 

dan benar. Karena dalam teori semiotika John Fiske yang dipergunakan terdapat 

level ideologi diantara ketiga level yang ada. Sehingga nantinya dengan 

pemahaman ideologi yang memadai akan memberkan kontribusi yang besar 

terhadap penjelasan level ideologi dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” 

dan akan semakin membuat penelitian yang dilaksanakan semakin komprehensif 

dan ilmiah tentunya. 

Selain itu, karena kajian kritis komunikasi juga melibatkan kritik terhadap 

sistem sosial secara keseluruhan dan kritik ideologi. Maka analisis ideologi 

setidaknya bisa membantu menjelaskan peristiwa komunikasi. Analisis ideologi 

membawa kita ke tingkat bagaimana kesadaran dipahami dan dijelaskan. Dalam 

pandangan ini, kesadaran kita ditentukan oleh masyarakat tempat kita lahir, bukan 

semata-mata oleh bawaan alami atau psikologi individual kita. Pengalaman sosial 

kita diproduksi oleh masyarakat. Teori ideologi sebagai praktik (ideologi as 

practice) dikembangkan oleh kritikus sosial terkemuka, Louis Althusser (1971) 

yang dipengaruhi gagasan Saussure dan Freud. (dalam Ibrahim, 2011a:16) 
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Selanjutnya, ideologi memiliki beberapa jenis yang sudah kita kenal. 

Ideologi-ideologi itu, seperti ideologi kapitalis, ideologi hedonis, ideologi 

patriarki, ideologi feminis, ideologi maskulin, ideologi liberal, ideologi sosialis 

dan lain-lain. Ideologi-ideologi ini memiliki kepentingan dan sudut pandang 

tertentu dan berbeda satu sama lain terhadap suatu hal dalam kehidupan. Bahkan 

tak jarang ideologi-ideologi yang ada memang hadir untuk pertentangan akan 

suatu hal. Untuk bentuknya sendiri, ideologi memiliki beragam bentuk. Adapun 

bentuk riil ideologi yang biasa kita jumpai di sekitar, yaitu ide, nilai, tata cara, 

pedoman, keyakinan, pemikiran, ekpresi, pengalaman dan masih banyak lagi. 

Namun biasanya ideologi ini tak pernah terlepas dari gaya hidup yang dianut oleh 

seseorang. 

Chaney (1996) menerangkan sebagai satu konsep dalam kajian budaya dan 

media, istilah gaya hidup telah dimaknai sebagai konsep yang kompleks. Sebagai 

satu bentuk pembedaan sosial, gaya hidup dimaknai dengan cara berbeda-beda, 

sehingga tak heran kalau gaya hidup menjadi “sumber penafsiran” yang terbuka. 

Oleh Featherstone (1987:55), gaya hidup dilihat mencakup praktik-praktik, 

citarasa, perilaku konsumsi, aktivitas waktu luang, modus bicara dan busana orang 

sehari-hari-“individualistis, ekspresi-diri, dan kesadaran-diri yang bersifat 

stilistik” dari seseorang. Sementara Chaney (1996:5) menjelaskan gaya hidup 

sebagai gaya, tata cara, atau cara menggunakan barang, tempat, dan waktu, khas 

kelompok masyarakat tertentu, yang sangat bergantung pada bentuk-bentuk 

kebudayaan, meski bukan merupakan totalitas pengalaman sosial. Oleh Bourdie 

(1984), gaya hidup dilukiskan sebagai ruang, atau persisnya ruang gaya hidup, 
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yang bersifat plural, yang di dalamnya para anggota kelompok sosial membangun 

kebiasaan sosial mereka. Bourdie menyebut gaya hidup terbentuk sebagai produk 

sistematis dari kebiasaan, atau yang disebutnya „habitus‟. Dalam kata-kata 

Bourdie, “Life-styles are thus the systematic products of habitus, which, perceived 

in their mutual relations through the schemes of the habitus, become sign systems 

that are socially qualified (as „distinguished‟, „vulgar‟, etc)”. (dalam Ibrahim, 

2011b:306-307) 

Dari pelbagai pemaknaan tersebut, gaya hidup dilihat sebagai wujud 

paling ekspresif dari bagaimana cara manusia menjalani dan memaknai 

kehidupannya. Gaya hidup dipahami sebagai cara-cara terpola dalam 

menginvestasikan aspek-aspek tertentu dari kehidupan sehari-hari dengan nilai 

sosial atau simbolik. Dengan cara demikian, gaya hidup menjadi cara untuk 

mengidentifikasikan diri dan sekaligus membedakan diri dalam relasi sosial. Gaya 

hidup juga menjadi cara bermain dengan identitas. (Ibrahim, 2011b:307) 

Gaya hidup sering dihubungkan dengan kelas sosial ekonomi dan 

menunjukkan citra seseorang. Gaya hidup orang dintunjukkan dalam variasi 

keputusan citra rasanya:mobil yang dikendarainya, keturunan dari anjing atau 

kucingnya, majalah yang dibacanya (atau setidaknya diletakkan pada meja 

kopinya), tempat mereka tinggal, bentuk rumahnya (besarnya, warna laintai, dan 

perabotannya), pekerjaannya, makanan yang disantapnya dan restoran yang sering 

dikunjunginya, tempat hiburannya, merek-merek baju, pena, jam tangan, sepatu, 

ikat pinggang, kaca mata, dll-yang sering dipilihnya, dan sebagainya. (Sobur, 

2013:169) 
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Maka dari itu, salah satu cara untuk mengetahui ideologi yang menyertai 

hidup seseorang ialah melalui gaya hidup. Dengan melihat gaya hidup kita dapat 

melihat ideologi apa yang terkandung didalamnya. Sehingga dalam level ideologi 

teori semiotika John Fiske ini akan membahas ideologi apa saja yang ada dalam 

sepanjang film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. Ideologi ini dapat berbentuk 

segala macam, meliputi rutinitas, pekerjaan, fashion, gaya bicara, barang, sikap, 

tempat, makanan, minuman, ekspresi, percakapan, tingkah laku dan lainnya. 

 

4.2.3.1 Ideologi Kapitalisme 

 

Gambar 4.15 Koleksi Jam Tangan Milik Rangga – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Dalam sebuah scene, terlihat Rangga memiliki beberapa jam tangan 

koleksi pribadi miliknya. Sebelum memulai beraktifitas, Rangga memilih salah 

satu dari beberapa koleksi jam tangan yang dimilikinya untuk digunakan pada hari 

itu, menemaninya melakukan rutinitas seharian penuh. Di situ nampak ideologi 

kapitalisme yang tersirat. 

Kapitalisme memiliki pandangan bahwa sudah semestinya individu selalu 

memenuhi seriap kebutuhannya. Sekalipun item tersebut bukanlah kebutuhan 

yang mendesak atau darurat yang dibutuhkan pada saat itu juga. Haus akan 
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pemenuhan kebutuhan ini dihembuskan oleh pihak yang memiliki kekuatan besar 

perekonomian. Pihak kuat ini memanipulasi keadaan bahwa manusia harus 

senantiasa memenuhi setiap kebutuhannya. Paham ini disuntikkan secara tidak 

sadar kepada masyarakat. Sehingga yang terjadi terlihat alami dan bukan rekayasa 

dari kaum minoritas yang memiliki, mengendalikan dan mengatur perkonomian. 

Tak heran dalam scene film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” terlihat 

Rangga memiliki koleksi jam tangan pribadi. Sejatinya jam tangan memiliki 

fungsi sebagai sebuah benda pakai untuk menunjukkan waktu. Untuk masyarakat 

yang dinamis waktu merupakan hal yang sangat berharga. Maka dari itu tak heran 

bila jam tangan terbilang benda wajib bagi manusia modern masa kini. Namun 

karena adanya andil kapitalisme didalamnya, menyebabkan pemahaman bahwa 

kita tak cukup hanya memiliki beberapa macam, jenis, bahan, model dan merek 

seperti yang tergambar dalam scene saat Rangga memilih jam tangan yang akan 

dikenakannya. Padahal fungsinya sama saja, yaitu untuk penunjuk waktu. Melalui 

kaca mata kapitalisme kita di bius seolah-olah kita takkan hidup sebagaimana 

mestinya bila hanya memiliki satu benda saja, yang disini konteksnya adalah jam 

tangan koleksi Rangga. 

Menarik bahwa John Walker, misalnya, membedakan dua kelompok 

konsumen yang umumnya dikenal dalam masyarakat kapitalis barat, yaitu user, 

yang membeli dan memakai suatu produk dengan melihat fungsi guna sebagai 

yang terpenting, di mana konsumen hanya mengkonsumsi untuk aspek 

kegunaannya saja, dan consumer, yang membeli dan memakai suatu produk 

dengan sangat memperhatikan maknanya, konsumen di sini mau membeli apa pun 
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demi mode dan selalu mengikuti tren yang terus berubah-ubah. (Ibrahim, 

2005:164) 

Di dalam kebudayaan konsumer dewasa ini, konsumsi tidak lagi sekedar 

bersifat fungsional-yaitu, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kini, lebih dari 

itu, konsumsi bersifat materi sekaligus simbolik. Konsumsi, dalam pengertian 

yang sesugguhnya, mengekspresikan posisi dan “identitas” seseorang di dunia. 

Kecenderungan umum ke arah pembentukan identitas melalui gaya-penggunaan 

pakaian, mobil, atau produk lainnya sebagai komunikasi simbolik dan makna-

makna personal, telah mewabahi masyarakat-konsep “gaya hidup” sebagai raison 

d‟etre dari pemasaran adalah satu bentuk dari pembentukan “realitas semu” dalam 

masyarakat konsumer sekarang ini. (Ibrahim, 2005:182-183) 

 

Gambar 4.16 Rangga Membuat Kopi Menggunakan Coffee Maker – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Lalu saat Rangga sepulang bekerja, membuat kopi dari coffee maker untuk 

menemani istirahatnya setelah beraktifitas seharian. Coffee maker merupakan 

sebuah mesin khusus untuk membuat sebuah kopi dengan aroma, rasa dan citra 

rasa yang tinggi. Kopi yang diseduh menggunakan coffee maker pun biasanya 

bukan jenis kopi yang ada dipasaran, melainkan kopi yang berjenis langka, 
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eksklusif dan berharga mahal. Biji-biji kopi tersebut ada yang berasal dari lokal 

maupun impor luar negeri. 

Biasanya kita melihat sebuah mesin coffee maker tersebut saat berada di 

restoran, café, coffee lounge. Namun dalam scene digambarkan coffee maker 

tersebut berada di kamar Rangga. Tentu hal ini menarik untuk diamati. Pergeseran 

dari biasanya coffee maker berada di café menjadi milik pribadi disebabkan 

adanya pengaruh kapitalisme. Seperti biasanya, kapitalisme meniupkan “angin 

surga” bahwa coffee maker merupakan kebutuhan dan harus dimiliki manusia 

modern masa kini. Padahal untuk sebuah coffee maker itu memiliki harga yang 

terbilang tinggi untuk dimiliki seorang pribadi, dibandingkan untuk keperluan 

bisnis. 

Objek yang ditemukan dalam suatu kebudayaan tidak mungkin dianggap 

“tanpa makna” oleh mereka yang hidup dalam kebudayaan tersebut. Objek-objek 

ini saling berhubungan menjadi sebuah sistem penanda yang mencerminkan, 

secara mikrokosmis, struktur makna dari seluruh kebudayaan itu. (Danesi, 

2012:235-236) 

Hal lain dari kapitalisme yang terlihat dalam film “Ada Apa Dengan 

Cinta? 2014” yaitu smartphone yang dimiliki oleh Rangga dan Cinta. Smartphone 

merupakan jenis ponsel pribadi yang memiliki fitur terlengkap dan tercanggih 

didalamnya. Smartphone memang dirancang bagi pribadi yang membutuhkan 

sebuah perangkat yang lengkap untuk mendukung segala keperluan rutinitas 

kesehariannya. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini smartphone 
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sedang booming di masyarakat. Dari dewasa hingga anak-anak, dari pengusaha 

hingga siswa SD memiliki smartphone. Tentunya hal ini menjadi fakta yang 

mencengangkan, terlebih smartphone yang dimiliki oleh seorang siswa SD. Untuk 

usia anak-anak sendiri seharusnya belum membutuhkan sebuah handphone 

apalagi yang berjenis smartphone. Tentunya hal ini terjadi adanya andil besar 

kapitalisme sehingga menyebabkan demikian adanya. Tak heran bila kita saat ini 

kita sering melihat anak SD yang sibuk dengan mengotak-atik smartphone 

miliknya. Tak heran bila dalam scene tersebut digambarkan bahwa manusia 

modern harus memiliki smartphone seperti yang dimiliki oleh Cinta dan Rangga. 

Dalam era informasi seperti ini-yang kemudian sering diidentikkan dengan 

era globalisasi-fungsi perangkat elektronik yang berkaitan dengan komunikasi 

menjadi sangat penting. Setiap penemuan baru dalam bidang teknoogi-terutama 

elektronika-pada awal peluncurannya ke masyarakat luas cenderung akan menjadi 

milik masyarakat kelas atas. Hal ini dikarenakan biaya riset dan 

pengembangannya selama ini telah dikeluarkan oleh industri menjadi tanggungan 

konsumen. Oleh karena itu, harga jual dari produk-produk canggih tersebut sangat 

mahal dan belum tentu tejangkau oleh masyarakat biasa. Dalam hal ini, desainer 

pun bekejasama dengan pemegang modal dan pabrik untuk memasukkan idiom 

dari tanda-tanda sosial yang akan menguatkan ekslusivitas dari produk tersebut, 

sebuah tanda baru yang akan menciptakan sebuah gaya hidup yang baru pula. 

(Ibrahim, 2005:167-168) 
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Gambar 4.17 Rangga Mengenakan Busana Yang Simpel Namun Tetap 

Fashionable – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 

Selain itu Cinta maupun Rangga dalam berbagai kesempatan terlihat 

berpakaian rapih dan fashionable dalam menjalankan aktifitasnya. Seperti saat 

bekerja, berpergian, bertemu klien, meeting, hang out, berolahraga bahkan saat 

santai di rumah dan tidur. Hal ini dapat dilihat saat Cinta akan tidur. Cinta terlihat 

fashionable saat dirumah dengan menggunakan kemeja putih lengan panjang 

ditambah legging coklat. Ini tak hanya terjadi pada film, namun di kehidupan 

nyata pun dapat kita jumpai dengan mudah. 

Lagi-lagi ini diindikasikan karena kapitalisme mendorongnya. Untuk 

masalah penyebaran tentang pakaian ini kapitalisme menggunakan majalah 

sebagai medianya. Tentu saja isi majalah tak jauh dari promosi komoditas-

komoditas pakaian yang ditawarkan kepada masyarakat untuk kepentingan para 

kapitalis. Secara perlahan majalah menggeser pemahaman masyarakat dari yang 

beranggapan bahwa pakaian merupakan benda yang digunakan untuk menutupi 

badan dan digunakan, merubahnya menjadi pakaian harus yang bagus, baik 

bahkan bermerek di setiap kesempatan. Dan hal ini harus dipenuhi oleh setiap 

masyarakat seutuhnya. 
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Dalam abad gaya hidup, penampilan-diri itu justru mengalami estetisasi, 

“estetisisasi kehidupan sehari-hari”. Dan, bahkan tubuh/diri (body/self) pun justru 

mengalami estetisisasi tubuh. Tubuh/diri dan kehidupan sehari-hari pun menjadi 

sebuah proyek, benih penyemaian gaya hidup. “Kamu bergaul maka kamu ada!” 

adalah ungkapan yang mungkin cocok untuk melukiskan kegandrungan manusia 

modern akan gaya. Itulah sebabnya industri gaya hidup untuk sebagian besar 

adalah industri penampilan. Dalam ungkapan Chaney, “penampilan luar” menjadi 

salah satu situs yang penting bagi gaya hidup. Hal-hal permukaan akan menjadi 

lebih penting daripada subtansi. Gaya dan desain menjadi lebih penting daripada 

fungsi. Gaya menggantikan subtansi. Kulit akan mengalahkan isi. Pemasaran 

penampakan luar, penampilan, hal-hal yang bersifat permukaan atau kulit akan 

menjadi bisnis besar gaya hidup. (Ibrahim, 2011a:151) 

Tentu saja, tidak semua orang atau konsumen bisa terpengaruh begitu saja 

oleh bujuk-rayu iklan. Tidak setiap orang akan membeli setiap barang yang 

diiklankan dengan menawan sekalipun. Paling banter orang hanya terkagum-

kagum dengan wacana iklan yang membangkitkan rasa humor atau karena 

terpesona dengan bintang iklannya yang aduhai. Tetapi, jelas unsur repetesi, trik 

dan manipulasi dalam perikalanan tak bisa diabaikan dalam perembesan gaya 

hidup, terutama di kalangan anak-anak dan kaum muda, misalnya. Iklan dengan 

demikian telah menjadi semacam “saluran hasrat” (channel of desire) manusia 

dan sekaligus “saluran wacana” (channel of discourse mengenai konsumsi dan 

gaya hidup). (Ibrahim, 2011a:154) 
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Kapitalisme yang tergambar dalam film ialah koleksi jam tangan, coffee 

maker, smartphone dan busana trendy yang digunakan. Keempat hal ini menjadi 

hal pendukung dalam penelitian mengenai pola komunikasi masa kini ini. Karena 

melalui hal-hal tersebutlah kita menjadi mengetahui bahwa benar apa yang ada 

dalam tampilan sepanjang film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” merupakan hal-

hal yang kekinian terjadi saat ini dilingkungkan sekitar. Selain itu benda-benda 

seperti coffee maker dan smartphone belum ada dimasa-masa dulu. Terutama 

smartphone yang merupakan keywords untuk memahami bagaimana komunikasi 

antar individu yang menggunakan instan messaging. Selain itu pula pelaku 

komunikasi masa kini biasanya adalah individu-individu modern yang 

memperhatikan penampilannya, seperti yang terlihat dan diperagakan oleh 

Rangga dan Cinta. Smartphone dan fashion item ini sudah tentu tidak dimiliki 

dengan jumlah uang yang tidak sedikit. 

 

4.2.3.2 Ideologi Hedonisme 

Dalam film pendek ini tampak ideologi hedonisme. Yang dimaksud 

dengan hedonisme adalah pandangan mengenai bahwa manusia haus akan 

hiburan, kesenangan dan kebahagiaan. Melalui ideologi ini manusia diarahkan 

untuk selalu haus akan hiburan dan akan selalu berusaha memenuhi 

kesenangannya tersebut sebanyak mungkin. Secara singkat memandang 

kebahagiaan adalah segalanya. 
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Hedonisme sebagai gaya hidup dengan sendirinya terdapat di lingkungan 

masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Tentu saja tidak setiap 

anggota golongan ini akan bersikap hedonistis. (Ibrahim, 2005:216) 

 

Gambar 4.18 Rangga Beserta Teman-Teman Meminum Beer Di Sebuah Bar – 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line 

Indonesia 

Di sequence awal Rangga seperti biasa menjalankan rutinitasnya. 

Aktifitasnya seperti mewawancarai narasumber, memotret, bekerja di kantor, 

berdiskusi dengan rekan kerja, menyusun laporan dan memilih artikel yang 

dibuatnya. Scene berganti situasi di sebuah bar. Setelah seharian berutinitas, 

Rangga melepas kepenatan dengan berkumpul dengan beberapa temannya 

disebuah bar sambil meminum beer. Kegiatan minum beer bersama teman-teman 

di sebuah bar dapat dikategorikan sebagai sebuah cerminan hedonisme. Seolah-

olah meminum beer adalah kegiatan wajib untuk melepas penat. Hal ini pula 

menjadi gambaran yang sedang terjadi pada masyarakat kita saat ini. Bila kita 

jalan-jalan mengelilingi kota pada malam hari, kita akan mendapatkan 

pemandangan bar-bar yang penuh oleh para pengunjung. Bahkan tak jarang parkir 

kendaraan sebuah bar akan meluber ke pinggir jalan. Aktifitas meminum beer ini 

ada pengaruh dari hedonisme itu sendiri. 
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Citra-citra yang ditawarkan televisi telah membentuk “ketidaksadaran 

massal”, bahwa telah terjadi “pembentukan diri” melalui televisi. Penonton 

dibentuk berdasarkan “…relasinya dengan objek dan reaksinya terhadap objek 

tersebut”. Citraan-citraan yang mengalir melalui iklan mengunakan bahasa-bahasa 

semiotic untuk mengindoktrinasi massa. Di dalam wacana televisi, BMW adalah 

“eksekutif”, Viniola adalah “kecantikan abadi”, dan bir adalah “persahabatan”. 

Sistem citraan yang dicabut dari konteks territorial dan sejarahnya untuk konteks 

historis yang nyata telah menghasilkan satu ruang dan waktu “realitas semu” 

televisi. (Ibrahim, 2005:182) 

Setelah minum bersama teman-temannya, akhirnya Rangga sampai di 

kamar. Begitu sampai Rangga tak lantas beristirahat. Namun Rangga membuat 

secangkir kopi dengan mesin coffee maker miliknya. Setelah kopi yang 

diseduhnya jadi, Rangga duduk santai sambil menikmati kopi yang dibuatnya 

secara perlahan. Kegiatan minum kopi akhir-akhir ini memang menjadi suatu 

kewajiban masyarakat kita akhir-akhir ini. Awalnya masyarakat yang ingin 

meminum kopi hanya cukup menyeduh kopi sachet. Namun sekarang kopi harus 

menggunakan coffee maker dan biji kopi pilihan. Tentunya Hedonisme yang 

mengkonstruksinya hingga seperti itu. 

Seperti yang telah kita lihat juga, Barthes dan Baudrillard juga 

menyalahkan media yang berakar pada ekonomi dalam menanamkan pandangan 

bahwa kesenangan adalah kebaikan utama dalam hidup, dan bahwa upaya 

mengejar konsumsi adalah tujuan dasar dalam kehidupan. (Danesi, 2010:257) 
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Gambar 4.19 Carmen, Milly, Alya Dan Maura Sedang Menikmati Hidangan Di 

Sebuah Cafe – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 

Kemudian di scene lain ditunjukkan Cinta sedang berkumpul dengan para 

sahabatnya di sebuah café. Mereka terlihat bercengkrama, mengobrol, bercanda 

dan bergembira satu sama lain. Mereka berkumpul di sebuah cafe yang terlihat 

elegan disertai makanan dan minuman yang sedang populer. Adapun makanan 

dan minuman tersebut yaitu pan cake, cake, kopi dan teh. Terlihat ekspresi mereka 

sangat gembira dapat berkumpul di sela-sela padatnya kesibukan mereka masing-

masing. Aktifitas bertemu, nongkrong atau reuni memang sedang happening saat 

ini. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang meng-upload status mereka sedang 

berkumpul dengan teman-temannya disebuah tempat ternama. Hal ini pula 

dialami oleh penulis. Setidaknya ddalam sebulan akan ada setidaknya 4 kali 

kumpul, terutama untuk teman-teman lama yang jarang bertemu. Kegiatan 

nongkrong ini positif bila memang tujuannya untuk tetap menjalin komunikasi 

dengan teman-teman. Namun keliru bila tujuannya untuk hedonisme. Berkumpul 

di tempat mewah, disertai makanan dan minuman yang berkelas pula. Tentunya 

hal ini sngat tidak disarankan karena mengarah pada kehidupan yang hedon. 

Terlebih bila ajang berkumpul ini digunakan sebagai ajang menunjukkan 

kekayaan masing-masing dan pamer kesuksesan. 
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Ini disebabkan pemanfataan waktu luang itu sendiri tidak bisa menghindari 

dari logika beroperasinya kapitalisme (terutama kapitalisme hiburan). Waktu 

senggang itu kini telah menjadi ajang “permainan demi memenuhi kesenangan” 

(pleasure game), permainan demi memenuhi hasrat untuk bersantai, demi 

kenikmatan hidup, dan hedonisme gaya hidup (Ibrahim, 2011a:34) 

Namun dikesempatan lain para sahabat Cinta berkumpul dirumah Cinta. 

Namun meskipun mereka berkumpul dirumah, masing-masing menggunakan 

busana yang terlihat wah dan mahal, disertai asesoris dan make up. Tak 

ketinggalan kue-kue dan minuman yang sedang in hadir di kumpul tersebut. Tak 

ada yang salah sebenarnya dengan kegiatan berkumpul dengan teman. Namun 

akan keliru bila kegiatan tersebut ditungganggi sebagai aplikasi hedonisme 

kehidupan masyarakat. 

Menurut pandangan singkat penulis, hedonisme ialah suatu paham yang 

dianut oleh seorang individu yang mempengaruhi cara pandang dirinya mengenai 

kesenangan adalah hal yang wajib dan harus selalu terpenuhi. Kesenangan 

maupun kebahagiaan adalah hal yang penting dalam hidup, disamping untuk 

mere-fresh pikiran dan tubuh yang telah lelah dengan sekian aktifitas sehari-

harinya. Namun bila dilakukannya dengan cara yang berlebihan, maka tentu 

mencari kebahagiaan ini akan berujung pada kerugian. Karena pada dasarnya 

segala hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik, apapun konteksnya. 

Terlihat bagaimana Rangga menikmati beer bersama teman-temannya 

disebuah bar. Lalu sesampainya dirumah meminum kopi dari mesin coffee maker. 
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Begitu pula Cinta beserta sahabat-sahabatnya yang sangat enjoy dengan makanan 

dan minuman yang sedang happening di sebuah café yang cozy. Hedonisme yang 

tampak ini adalah gambaran gaya hidup para pelaku komunikasi yang 

menggunakan instan messaging. Karena seperti yang kita ketahui bahwa 

penggunaan instan messaging sebagian besarnya adalah kaum urban yang tinggal 

dikota-kota besar. Jadi tak heran bila di film terlihat Rangga maupun Cinta 

melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya cenderung kearah hedonisme. 

 

4.2.3.3 Ideologi Patriarki 

Selain dua ideologi yang telah dipaparkan, terdapat ideologi lain yang 

Nampak, yaitu patriarki. Pandangan ideologi patriarki menyatakan bahwa 

perempuan merupakan posisinya selalu berada dibawah pria, atau dengan kata lain 

perempuan subordinasi pria. 

Dalam konteks itulah, kita bisa membongkar berbagai bahasa di media 

yang menampilkan wanita dalam cermin dan citra yang tak jarang telah 

terdistorsi. Pada gilirannya, bahasa (dalam corak huruf dan gambar) telah ikut 

mengkonstruksi perempuan dalam posisi sebagai “warganegara kelas dua” (the 

second class citizen) kalau kita menggunakan istilah Haig A. Bosmajian dalam 

The Language of Oppression (1983), sehingga wanita benar-benar menjadi the 

second sex, menggunakan istilah yang digunakan Simone de Beavior. (Ibrahim, 

2011a:37) 
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Gambar 4.20 Maura Yang Terlihat Sexy Mengenakan Dress – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Tanda yang menandai patriarki dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 

2014” ini ialah ketika para sahabat Cinta berkumpul di sebuah cafe. Terlihat salah 

satu sahabat Cinta, yaitu Maura menggunakan dress dan high heels. Ini 

merupakan aplikasi patriarki, karena mengharuskan perempuan harus tampil 

elegan disetiap kesempatan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang membuat 

penampilannya menarik. Lalu high heels menjadikan langkah perempuan tidak 

bebas, namun terlihat anggun dalam melangkahkan setiap kakinya. Sehingga 

Maura dengan penampilannya itu telah mengkonstruksi dirinya sebagai objek 

yang menarik bagi pria. Tentu ini karena adanya pengaruh patriarki. 

Contohnya, sepasang sepatu berhak tinggi, tidak membuat perempuan 

merasa harus menggunakannya melalui ide-ide dari luar yaitu pemikiran kelas 

dominan (laki-laki);namun menggunakannya merupakan praktik petriarki di mana 

perempuan berpartisipasi, bahkan mungkin lebih dari yang diinginkan oleh 

ideologi. Menggunakannya akan membuat kita berpikir bagian-bagian tubuh 

tertentu dari perempuan menjadi lebih menarik bagi laki-laki seperti halnya 

patriarki telah mendidik kita-pantat, betis, dan dada. Jadi perempuan berpartisipasi 

di dalam mengonstruksi dirinya dengan objek menarik untuk dipandang laki-laki, 

dan oleh karenanya menempatkan diri mereka di bawah kuasa laki-laki (berusaha 
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mendapatkan atau terpenjara oleh persetujuan laki-laki). Menggunakan sepatu 

berhak tinggi juga membatasi aktivitas dan kekuatan fisik perempuan-sepatu 

tersebut membuat perempuan sulit berjalan dan bergerak secara tidak stabil;jadi 

menggunakan sepatu berhak tinggi adalah merupakan praktik 

dominasi/subordinasi perempuan di dalam patriarki. Seorang perempuan yang 

menggunakan sepatu berhak tinggi secara aktif mereproduksi dan menyebarkan 

makna patriarkis mengenai gender yang bertujuan untuk mempertahankan 

pemikiran bahwa maskulinitas lebih kuat dan aktif, sedangkan feminitas sebagai 

lemah dan pasif. (Fiske, 2012:284) 

 

Gambar 4.21 Pesan Instan Rangga Untuk Cinta – Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Hal patriarki ini pun terlihat saat dimana Rangga mengirimkan pesan 

kepada Cinta. Seolah-olah menyatukan bahwa pria-lah yang harus merayu, 

sedangkan perempuan adalah dirayu sebagai sebuah hal yang pakem dan tidak 

dapat dirubah. Membuat pernyataan yang mengatakan bahwa perempuan tidak 

memiliki kuasa dan kewenangan untuk mendekati seorang pria yang disukainya. 

Sehingga menyebabkan kebanyakan perempuan hanya “menunggu”. Patriarki ini 

pun gambaran nyata kehidupan perempuan di Indonesia. 
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Menerima ide feminisme sebagai murni dan maskulin, sebagai koruptor 

yang seperti ular, serta menganggap bahwa laki-laki adalah perayu dan perempuan 

adalah yang dirayu sebagai sesuatu yang „masuk akal‟, adalah sebuah praktik 

patriarkial. Menggunakan minuman berkelas dan eksotik sebagai tanda peranan 

seseorang di dalam praktik ini memberikan nuansa borjuis tertentu. (Fiske, 

2012:285-286) 

Selalu tampil menarik di setiap kesempatan ditemui saat Cinta santai dan 

berada di kamar sambil melihat pesan dari Rangga. Meskipun berada dikamar dan 

tidak beraktifitas, Cinta tetap terlihat cantik meskipun hanya mengenakan kemeja 

putih lengan panjang dengan celana legging coklat. Begitu pula saat berolahraga, 

dengan tanktop warna putih dibalut kaos biru muda panjang, celana abu dan 

sepatu lari abu, Cinta tetap terlihat anggun meskipun sedang berkeringat. 

 

Gambar 4.22 Cinta Yang Curhat Dirinya Belum Membalas Pesan Rangga – 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line 

Indonesia 

Tak hanya Cinta, begitu pula dengan para sahabatnya. Meskipun 

berkumpul di rumah Cinta, para sahabatnya ini tetap terlihat cantik dengan gaya 

busana yang sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Maura masih 

menggunakan dress dengan anggun dan high heels-nya. Milly dan Carmen 
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menggunakan rok. Meskipun pada dasarnya rok adalah pakaian wanita, namun 

jenis celana ini tetap selalu diidentikkan dengan patriarki. 

Lalu pada saat akhirnya Cinta mau menemui Rangga di Bandara, dengan 

pakaian untuk berkantor, Cinta menggunakan kemeja putih panjang, rok abu dan 

high heels hitam, sangat telihat fashionable sebagai wanita karir. Tak hanya disitu, 

dibagian akhir film yang sudah masuk bagian iklan, Cinta mengirimkan foto 

selfienya kepada Rangga. Meskipun didalam foto Cinta masih tetap terlihat cantik 

dengan pose imut memajukan bibir merahnya itu. Kemudian foto selfie tersebut 

dikirimkan kepada Rangga, seseorang yang disukainya. Tentunya “menggoda” 

melalui foto ini adalah budaya patriarki. 

 

Gambar 4.23 Cinta Sedang Selfie Untuk Dikirimkan Kepada Rangga – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Kini, memang, wanita-wanita kota modern hidup dalam rasa gelisah 

memburu penampilan ideal, baik di pusat belanja, di pentas kompetisi kontes 

kecantikan, atau di etalase budaya pop. Sekali lagi : untuk apa? Untuk siapa? Kita 

tidak usah mengecam kecantikan apalagi wanita cantiknya. Tetapi, kita hanya 

ingin melihat bahwa kecantikan adalah konstruksi sosial yang di balinya 

beroperasi ideologi kapitalisme yang didominasi kekuasaan bercorak patriarki 

dalam “masyarakat tontonan” (society of the spectacle). (Ibrahim, 2011a:60-61) 
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Ideologi patriarki yang menjadikan wanita memiliki kewajiban untuk 

selalu tampil menarik di setiap kesempatan memang telah terlihat dalam 

kehidupan masyarakat kita di dunia nyata ini. Hal ini tak terlepas dari pengaruh 

media massa akan hal ini. Tak heran bila saat ini kita sering menjumpai ditempat-

tempat umum yang seharusnya berpakaian biasa namun menggunakan pakaian 

fashionable bahkan berlebihan. Hal ini bisa dilihat ketika kita berada di sebuah 

pasar. Sebagian besar pasar kita adalah tempat berjualan para pedagang 

tradisional. Lalu tempatnya pun tak serapih dan sebagus supermarket. Namun 

sering kali kita menjumpai seseorang ibu-ibu yang mengenakan baju bagus. Full 

make up dan perhiasan lengkap berbelanja disebuah pasar. Sebenarnya tak ada 

yang keliru dengan hal ini, namun akankah sebaiknya ibu tersebut dapat 

menyesuaikan penampilannya dengan lingkungan yang dia datangi. Lalu contoh 

kecil lainnya sering kita melihat ibu yang menjemput anaknya pulang sekolah. 

Aktifitas ini tentu hal biasa. Namun terkadang ibu-ibu tersebut harus dandan 

terlebih dahulu. Dan pada akhirnya di sekolah tak lebih dari 30 menit dan pulang 

ke rumah. 

 

Gambar 4.24 Cinta Terlihat Sangat Cantik Saat Menemui Rangga Di Bandara – 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line 

Indonesia 
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Di Indonesia, khususnya di lingkungan kebudayaan Jawa, kaum wanita 

yang belum sanggup mengembangkan mentalitas kemandiriannya dan untuk 

keluar dari seluruh rrangkaian dominasi yang membelenggunya ternyata perannya 

masih saja ditentukan sistem kekuasaan feudal aristokratik. Budayawan 

terkemuka, Umar Kayam, pernah mengungkapkan bahwa sebutan wanita sebagai 

kanca wingking (teman di belakang) merupakan pengembangan dialektika budaya 

adiluhung. Sosok budaya inilah yang berkembang di bawah ilham “halus-kasar” 

yang secara tegar menjelajahi semua sistem dalam masyarakat Jawa. Sistem 

kekuasaan feudal aristikratik, demikian Kayam, telah menetapkan wanita untuk 

memiliki peran atau role menjadi “penjaga nilai-nilai halsu-kasar dan adiluhung” 

di dalam rumah. (Ibrahim, 2011a:8) 

Belum lagi penentuan peran semacam itu diubah, wanita pun masih hidup 

dalam sosialisasi yang semakin mengukuhkan citra bakunya. Konsep yang 

mempercayai bahwa kodrat perempuan sebagai makhluk dengan tugas utama (dan 

mulia) sebagai penyambung keturunan, lemah lembut, lebih emosional dan 

fisiknya kurang kuat, menurut para ahli, justru ikut mempertahankan kebudayaan 

gender dalam masyarakat. Dengan “kodrat” seperti itu, wanita dianggap lebih 

pantas bekerja di sektor domestik. Dalam bahasa Jawa dikenal “3M”, manak 

(melahirkan), masak dan macak (berhias). Meskipun tidak sedikir data disuguhkan 

untuk menumbangkan asumsi ini, tetapi kebudayaan semacam ini terus 

berlangsung. Ideologi domestisitas atau pun domestikasi wanita ternyata tidak 

hanya melemparkan wanita ke dunia dapur, tetapi justru dunia dapur itu kini telah 

dibawa kembali ke dunia publik. Sayangnya masuknya wanita ke dunia publik ini 
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baru lebih banyak menunjukkan keperkasaan media khususnya ikan yang justru 

dalam perkembangan teknoogi informasi telah menjadi bagian penting dari proyek 

domestikasi di tingkat simbolik. (Ibrahim, 2011a:8) 

Ideologi patriarki yang ada di Indonesia ini di perkuat dengan hadirnya 

lembaga tinggi negara yang membidangi hal tersebut, yaitu Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dengan adanya lembaga ini 

menjadi indikator bahwa di Indonesia pean wanita masih termajinalkan. Hal ini 

tentu sangat kontras dengan negara Amerika Serikat. Di negara adidaya tersebut 

tidak ada lembaga tinggi negara serupa Kementrian Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan anak yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di 

negara paling demokrasi di dunia tersebut wanita memiliki posisi yang sama 

dengan pria. Hal ini juga di dorong karena gerakan feminisime yang mendobrak 

patriarki lahir dari para aktivis wanita di negeri paman sam tersebut. 

Sepanjang film kita akan melihat bagaimana Cinta menjalani cerita yang 

ada. Dan dari situ jugalah kita akan melihat ideologi patriarki yang ada. Ciri yang 

paling mudah dikenali dari adanya patriarki ialah dilihat dari sisi make up, 

penampilan dan busana. Sepanjang film kita akan disuguhkan beberapa wanita 

dewasa, yaitu Cinta, Maura, Carmen, Millya dan Alya yang selalu terlihat fresh 

dan good looking disetiap kesempatan. Saat di café terlihat Maura mengenakan 

dress dan high heels. Rok dan high heels ialah benda paling ikonik dari patriarki. 

Hal ini dikarenakan bila wanita mengenakan rok dan high heels akan 

“menonjolkan” beberapa bagian tubuh wanita itu sehingga terlihat “menggoda”. 

Meskipun sahabat-sahabat yang lainnya menggunakan celana panjang namun 
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mereka tetap menegaskan bahwa mereka adalah para wanita yang sadar akan 

fashion. Bahka saat berkumpul dan bersantai dirumah sekalipun, Cinta misalnya 

tetap terlihat anggun dengan hanya mengenakan kemeja putih lengan panjang dan 

legging coklat. Ini adalah sebuah pertanda bahwa patriaki dewasa ini sudah 

merangsek ke hampir seluruh lingkungan, tak hanya di publik umum seperti di 

kantor dan cafe, tapi di ranah pribadi sekalipun seperti dirumah. Patriarki memang 

berpakem pada pernyataan bahwa wanita haruslah senantiasa tampil cantik di 

setiap waktu, tempat dan kesempatan. Tak hanya sebatas itu saja, patriarki pun 

merembet ke hal lain, dalam kesempatan ini adalah komunikasi. Ini diwakili saat 

Rangga yang mengirimkan pesan instan messaging kepada Cinta. Ini membuat 

seolah-olah wanita adalah pihak yang dirayu dan menunggu, tidak seperti pria 

yang merayu dan bertindak. Pembahasan patriarki ini adalah semata-mata untuk 

memperjelas penelitian pola komunikasi masa kini yang terdapat dalam film “Ada 

Apa Dengan Cinta? 2014”. Karena untuk memahami sebuah pola komunikasi 

yang ada tentu kita perlu mengetahui secara seksama latar, keadaan, dorongan, 

motivasi, rutinitas, perasaan dari para pelaku itu sendiri, seperti patriarki ini. 

Sehingga nantinya diharapkan akan semakin membuat keakuratan penelitian akan 

tercapai. 

 

4.2.3.4 Ideologi Feminisme 

Disamping ideologi patriarki yang sudah dipaparkan sebelumnya, film 

“Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini tertanam ideologi feminisme. Secara garis 
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besar, feminisme menyuarakan terhadap persamaan hak dan keadilan bagi para 

wanita. Dengan kata lain menuntut adanya emansipasi dan menolak hidup berada 

di bawah bayang-bayang pria. Feminisme ini mengibarkan semangat kemandirian 

para wanita untuk menjalani kehidupan masing-masing. 

Patriarki, ideologi inilah yang secara keras dikritik dan ditelanjangi oleh 

para feminisme radikal. Mereka terus berjuang menentang apa yang disebut Verta 

Taylor dan Nancy Whitter dalam “The New Feminist Movement” sebagai 

“maskulinisasi budaya” (the masculinization of culture). Mereka memandang 

patriarki sebagai sistem kekuasaan yang menstruktur dan menjamin keuntungan 

pria dalam setiap ruang hidup, dalam institusi ekonomi, politik, dan keluarga, dan 

dalam interaksi kehidupan sehari-hari. (Ibrahim, 2011a:9) 

 

Gambar 4.25 Cinta Sedang Meeting Dengan Rekan Kerjanya, Pria Maupun 

Wanita – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube 

Line Indonesia 

Tanda pertama yang menunjukkan adanya feminisme ialah ketika film 

menceritakan keadaan Cinta saat ini. Terlihat Cinta sedang bekerja di sebuah 

kantor di bidang media di Jakarta. Dalam gambar ditunjukkan Cinta berada di 

tengah-tengah rekan kerjanya dan terdapat pria di ruangan tersebut. Cinta berada 

tepat disamping pria tersebut. Hal ini tentu menandakan bahwa Cinta dan rekan 

pria-nya ini memiliki kedudukan yang sama dalam pekerjaan dan posisinya di 
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kantor. Ini tentu selaras dengan semangat feminisme yang menuntut adanya 

persamaan bagi pria dan perempuan tanpa kecuali. Ini ditandakan dengan 

pekerjaan yang sama, kedudukan dan berada dalam satu ruangan yang sama 

anatara Cinta dengan rekan kerja prianya itu. 

Lalu scene pun berlanjut saat Cinta menemui sahabatnya di sebuah café 

dengan menggunakan pakaian bekerjanya. Disitu kita bisa melihat dengan jelas 

Cinta mengenakan kemeja putih panjang, celana hitam panjang dan flatshoes. 

Seperti yang kita ketahui bahwa feminisme ini digerakan oleh para aktivis 

perempuan di Amerika Serikat. Dan mengenakan celana panjang bagi para 

perempuan merupakan sebuah terobosan feminisme. Karena selama ini wanita 

identik dengan rok. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, rok dianggap membatasi 

pergerakan wanita. Dengan celana panjang selain sebagai simbol bahwa wanita 

dapat mengenakan pakaian pria, celana panjang membuat pergerakan wanita 

khususnya mereka yang bekerja menjadi lebih bebas tanpa harus risih 

dibandingkan menggunakan rok. Lalu flatshoes yang digunakan Cinta pun sebuah 

aplikasi nyata feminisme. Karena dengan sepatu datar wanita akan jauh lebih 

nyaman untuk melangkahkan kakinya kemana saja. 

Partingoton (1992:158) menuturkan “New Look” adalah contoh dan 

panduan paduan-ulang dengan elemen yang tepat dan sesuai dengan gaya utilitas 

dan bukannya dua gaya yang dibiarkan terpisah dan digunakan untuk situasi yang 

berbeda, “seperti yang disarankan pakar fashion”. Dengan mendefinisi-ulang 

makna gaya itu, Partington berpendapat bahwa wanita kelas pekerja 

“menggunakan fashion untuk melawan ideologi-ideologi dominan feminitas” 
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dengan mencampurkan identitas gaya, mereka mampu menentang dikotomi 

paradigma dominan feminitas, yakni penggoda atau ibu rumah tangga. Perbedaan 

jelas di antara gaya-gaya itu, yang dipaksakan oleh perancang dan merefleksian 

perbedaan nyata di antara model-model feminitas, membingungkan wanita yang 

mengartikulasikan identitas kelas dan gendernya yang baru lewat penyesuaian 

yang tak patut atas “New Look”. (dalam Barnard, 2011:202) 

Saat berkumpul melepas kangen tersebut, tak hanya Cinta yang 

menggunakan celana panjang. Dalam scene terlihat Carmen menggunakan celana 

jeans, Milly pun menggunakan jeans, Alya terlihat mengenakan celana panjang 

putih, kecuali Maura yang mengenakan dress berwarna abu. Melalui tanda ini 

terlihat feminisme telah menyadarkan perempuan akan diri mereka masing-

masing. Celana panjang yang digunakan para wanita menujukkan “kebebasan” 

mereka untuk bergerak tanpa harus dibatasi. 

 

Gambar 4.26 Cinta, Carmen, Milly Dan Alya Terlihat Menggunakan Celana 

Panjang – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube 

Line Indonesia 

Davis (1992:176) menunjukkan, “beberapa kaum feminis bergabung 

dengan wanita untuk menolak dengan angkuh fashion dan kebiasaan yang terkait 

sekaligus dengan perilakunya”. Dia menunjukkan, “para penganjur posisi ini 

sering mendorong wanita untuk berdandan seperti pria”. Kedua pernyataan itu 
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tepat dan Oakley (1981:83) membuktikan bagaiaman feminisme ingin menolak 

fashion dan busana seperti pria. (dalam Barnard, 2011:193) 

Foote (1989:147) memberikan contoh paling nyata dari salah satu strategi 

ini adalah pemakaian celana panjang oleh wanita pada paro kedua abad 

kesembilan belas, yakni oleh Amelia Bloomer, pemilik dan editor The lily, sebuah 

koran reformis. Tahun 1851, dia menggunakan The Lilly untuk menyajikan 

Kostum Bloomer, celana panjang Turki, pada publik untuk pertama kali. Hal 

pertama dari perkenalan ini adalah kostum Bloomer atau bloomers, jadi terkenal 

dan memungkinkan wanita lebih aktif. Foote merujuk pada Mary C. Vaughin dari 

New York yang menyatakan, dia tidak kecapean berjalan dengan menggunakan 

bloomers, dan tulisan koresponden Boston Herald yang menggambarkan 15 dari 

20 wanita yang bermain skate di Back Day sama sekali tidak mengalami cidera. 

Tickner (1977:57) membedakan busana khusus wanita pada era Victoria dengan 

aktivitas yang dinikmati oleh bloomers. Bila Crinoline menghambat dan 

memperlambat gaya berjalan, lengan baju menghalangi untuk mengangkat tangan 

dan korset membuat sakit saat lelah dan capek, maka bloomers memungkinkan 

wanita Victoria untuk ambil bagian dalam tari-tarian, dansa baru yang begitu 

banyak, dan mengendarai sepeda. Hal itu adalah beberapa cara sederhana bagi 

Kostum Bloomer yang memungkinkan wanita untuk lebih aktif secara fisik. 

(dalam Barnard, 2011:193-194) 

Pemakaian sepasang celana panjang oleh wanita merepresentasikan satu 

pembalikan:jika pria aktif dan wanita pasif, maka bloomers memungkinkan 

wanita jad aktif, baik secara fisik maupun politk. (Barnard, 2011:194) 
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Lalu di scene lain terdapat adegan dimana para sahabat Cinta sedang 

berkumpul di rumah Cinta. Dalam gambar hanya Cinta dan Alya yang 

menggunakan rok. Hal ini tentu bertolak belakang dengan scene sebelumnya yang 

memperlihatkan Carmen, Milly, Alya dan Cinta yang menggunakan celana 

panjang yang pada kesempatan kali ini hanya Cinta dan Alya yang menggunakan 

celana panjang. Milly dan Carmen menggunakan rok, dan Maura telihat tetap 

menggunakan dress. Tentu keadaan ini terlihat janggal dan mempertanyakan 

tentang konsistensi mereka dalam feminisme. Biar bagaimana pun wanita takkan 

pernah terlepas dari rok, yang menurut asumsi kebanyakan orang merupakan 

pakian khusus wanita. Memang terlalu dini dan dangkal bila penulis hal ini bentuk 

ketidak konsistensian Carmen dan Milly dalam pengaplikasian feminisme, dalam 

hal ini masalah pakaian. Namun bila di lihat secara seksama, Milly menggunakan 

dress krem tua namun sepatu yang dikenakan berjenis flatshoes tanpa hak tinggi. 

Secara ringkas ini seperti pencampuran ideologi patriarki dengan feminisme. 

 

Gambar 4.27 Teman Wanita Rangga Yang Ikut Berkumpul Meminum Beer – 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line 

Indonesia 

Saat berkumpul di sebuah Bar, terlihat seorang wanita yang cheers untuk 

meminum beer. Menurut sebagian orang tentu hal ini bukanlah pemandangan 

yang wajar. Seharusnya wanita tidak berada di tempat tersebut. Terdapat faktor 
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feminisme didalamnya, yang mengakibatkan bahwa wanita pun boleh berada di 

sebuah Bar dan meminunm minuman berakohol. Tentu ini membuka pakem yang 

telah lama ada. 

Dan hal terakhir feminisme ialah Cinta yang mau menemui Rangga di 

bandara. Ini menandakan bahwa wanita dapat memutuskan dengan siapa dirinya 

akan menjali sebuah hubungan, sesuai dengan keinginan hatinya. 

Feminisme boleh dikatakan sebagai kontra dari patriarki. Bagaimana 

semangat yang ada didalamnya ingin merubah wanita yang selalu dianggap 

sebagai “pelengkap” untuk dapat mandiri dalam hidupnya. Feminisme 

menginginkan wanita dapat sejajar posisinya dengan pria. Pembahasan ideologi 

feminisme ini penting untuk dilakukan agar semakin memperkaya khazanah 

penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi memiliki berbagai 

macam bentuk, dan salah satunya adalah komunikasi interpersonal. Yang 

dimaksud dengan komunikasi interpersonal adalah sebuah proses komunikasi 

yang dilakukan oleh dua orang. Sehingga dengan begitu jelas komunikasi ini 

dapat terlaksana jika didalamnya terdapat 2 individu yang memiliki kedudukan 

yang sama sebagai komunikator dan komunikan, maupun sebaliknya. Tentu hal 

ini sejalan dengan semangat feminisme  yang menggalakkan kesetaraan antara 

kaum pria dan wanita. Dengan penjelasan ini diketahui bahwa feminisme 

memiliki peran penting dalam komunikasi antar personal, dalam hal ini 

menggunakan aplikasi instan messaging antara Cinta dengan Rangga. 
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4.2.3.5 Ideologi Maskulinitas 

Rangga yang diplot sebagai tokoh utama pria dalam film ini terlihat 

memerankan adegan yang memperlihatkan ideologi maskulinitas. Ideologi yang 

menurut sebagian orang menjadi penyebab munculnya feminisme ini memang 

terkait mengenai posisinya terhadap wanita. Ideologi maskulinitas secara umum 

mengenai pria yang memiliki kendali besar dalam kehidupan dan memposisikan 

wanita sebagai subordinasi dari pria. 

 

Gambar 4.28 Permohonan Rangga Melalui Instan messaging Untuk Bertemu 

Dengan Cinta – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 

Maskulinitas yang terlihat dalam film adalah ketika Rangga mengirimkan 

pesan kepada Cinta setelah menghilang selama 12 tahun lamanya. Dalam 

pandangan penulis hal ini adalah representasi atas apa yang terjadi dalam 

masyarakat kita dewasa ini. Seperti yang kita ketahui dalam hal romansa di 

Indonesia, pria-lah yang harus memulai sebuah interaksi dalam menjalin sebuah 

hubungan dengan wanita. Sehingga pria memiliki kendali penuh apakah dia akan 

memuali sebuah hubungan atau tidak terhadap seorang wanita. Namun hal ini 

berbanding terbalik dengan wanita. Wanita hanya diposisikan untuk menunggu 

action dari pria. Sekalipun sebenarnya wanitalah yang pertama menyukai seorang 

pria. Mereka hanya diam dan menunggu. Tentu tanda ini adalah indikator adanya 
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maskulinitas didalamnya. Terdapat sebuah kalimat yang familiar untuk keadaan 

ini, yaitu “masa cewek mula duluan?cowok donk!”, terdengar sangat klise. 

“Pria bertindak, wanita tampil” (“men act, women appear”) adalah 

formulasi atau deskripsi termashyur dari Berger (1972:47) mengenai situasi yang 

ada di antara Pria dan Wanita. Berger menegaskan, ada suatu relasi yang asimetris 

antara pria dan wanita. Hal itu bukanlah suatu versi langsung soal perbedaan aktif 

dan pasif, seperti yang terlihat, melainkan berkaitan dengan perbedaannya. Berger 

menegaskan, pada budaya masyarakat Eropa Barat, yang ditandai peran lebih aktif 

pada pria, mejadi gender yang mengamati, yang memerhatikan, lawan jenis. Dia 

juga menegaskan, peran wanita lebih pasif, menjadi gender yang dilihat, diamati 

lawan jenisnya. Peran wanita itu rumit bila wanita juga mengamati diri mereka 

sendiri yang teramati. Berger menulis, “Pria memandang wanita. Wanita 

memandang dirinya sendiri yang dipandangi”; wanita memandang dirinya sendiri 

yang dipandangi, sehingga dalam hal ini wanita sama sekali tidak pasif. Lalu 

Berger (1972:46) selanjutnya mengatakan jika pria “memerhatikan wanita 

sebelum berbuat sesuatu pada wanita”, jika pria memutuskan bagaimana perilaku 

pada seorang wanita berdasarkan penampilannya, maka wanita harus terus 

waspada seperti apa penampilannya dalam pandangan pria. Seperti dikatakan 

Berger, seorang wanita harus memerhatikan semua yang ada pada dirinya dan 

semua yang dilakukkannya sebab bagaimana dia terlihat, dan terutama bagaimana 

telihar di mata pria, merupakan faktor penting bagi apa yang biasanya dianggap 

sebagai keberhasian dalam kehidupannya. (dalam Barnard, 2011:163) 
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Karena pesan terakhirnya tak direspon, Rangga pun kembali menegaskan 

keinginanya untuk bertemu Cinta, meskipun untuk sekali saja. Dan ketika pesan 

tersebut dikirim Alya yang pertama membaca dan kemudian memberitahukan 

Cinta. Sekali lagi secene tersebut untuk menggambarkan bagaimana maskulinitas 

yang mendorong Rangga seperti itu. 

Lalu pada scene lain Rangga berada di Bandara. Saat akan Rangga 

kembali ke New York, terlihat Rangga meminta maaf kepada Cinta melalui Line. 

Ini pun terlihat maskulinitas terdapat didalamnya. Meskipun tidak seluruhnya 

benar, terkadang pria lah yang harus meminta maaf kepada wanita. Sekalipun pria 

tersebut tidak salah, malah wanita yang melakukan kesalahan. Namun karena pria 

ini diposisikan yang memiliki kewenangan, maka prialah yang harus meminta 

maaf. 

 

Gambar 4.29 Rangga Mengetikkan Kata Maaf Melalui Instan messaging Untuk 

Cinta Sebelum Kepulangannya Di Bandara – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari 

Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Dari awal cerita sebenarnya maskulinitas sudah sangat kentara. Terwakili 

saat Rangga yang mulai berinteraksi dengan Cinta melalui pesan instan messaging 

yang singkat. Namun Cinta hanya membalas sekali dan selanjutnya tak ada 

respon. Apa yang dilakukan Rangga denga menghubungi Cinta adalah aplikasi 

maskulinitas yang memiliki hubungan dengan esensi komunikasi dan feedback. 
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Sejatinya komunikasi adalah sebuah proses transfer pesan yang isinya dapat 

berupa kata, gambar, emosi, ekspresi dan lainnya kepada orang lain dari 

komunikator untuk dapat dipahami secara seksama oleh komunikan. Sehingga 

dengan begitu komunikan akan paham dan mengerti keadaan yang dialami oleh 

komunikator. Maka dari itu tak heran bila dari sebuah proses komunikasi yang 

terjadi harus disertai denga feedback sesegera mungkin. Meskipun memang 

feedback bukan komponen yang harus selalu hadir di setiap proses komunikasi, 

namun menjadikannya sebagai indikator keberhasilan dari komunikai yang 

dilakukan. Dari sini pula kita mengetahui bahwa maskulinitas dalam film ini 

memiliki kaitan dengan pola komunikasi masa kini. Biar mana pun Rangga 

sebagai pria harus berinisiatif duluan untuk melakukan kontak, namun tetap 

kontak tersebut harus direspon oleh Cinta, apapun bentuk feedback-nya, entah itu 

menerima maupun menolak. Karena salah satu fungsi komunikasi adalah 

mengurangi rasa ketidakpastian, sekalipun feedback Cinta menolak dan membuat 

sedih Rangga, setidaknya ada kepastian dari komunikasi yang dilakukan Rangga 

melalui instan messaging. 

 

4.2.3.6 Ideologi Dominan 

Dari pemaparan diatas kita menjadi mengetahui ideologi-ideologi apa saja 

yang terdapat dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. Dari pengamatan 

penulis diketahui setidaknya ada 5 macam ideologi yang muncul sepanjang cerita, 

yaitu kapitalis, hedonis, patriarki, feminis dan maskulin. Seluruh ideologi tersebut 
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ditampilkan sesuai dari gambaran esensi ideologi-ideologi tersebut. Seluruh 

ideologi ini pula memiliki keterkaitan, relevan maupun mendukung dengan topik 

pennelitian ini, yaitu meneliti pola komunikasi masa kini yang menggunakan 

instan messaging dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. Namun penulis 

rasa ada salah satu ideologi yang secara dominan muncul secara konsisten 

disepanjang cerita, ialah patriaki. 

Dominasi ideologi patriarki bukan tanpa alasan, namun berdasarkan 

pengamatan yang jeli. Terlihat bagaimana Cinta sebagai tokoh utama beserta 

Carmen, Milly, Alya dan Maura yang selalu tampil cool and chick dalam setiap 

kesempatan, menandakan bahwa pelaku komunikasi yang menggunakan instan 

messaging adalah mereka-mereka yang memiliki kesadaran penampilan yang 

tinggi dan fashionable. Memakai rok serta high heels maupun tidak, kelima 

wanita ini selalu terlihat good looking. Begitu pula dengan make up yang 

menghiasi wajah mereka yang sesuai dengan karakteristik masing-masing dan 

menambah menawan siapa yang memandangnya. Meskipun hal busana, make up 

dan penampilan adalah hal utama dalam patriarki, namun bukan aspek ini yang 

menjadi faktor terbesar keterkaitan dengan pola komunikasi masa kini. Melainkan 

pada Cinta yang melakukan interaksi dengan Rangga melalui aplikasi instan 

messaging. 

Cinta kaget sekali dengan Rangga yang tiba-tiba mengirimkan pesan 

instan messaging setelah sekian lama menghilang. Seraya memperlihatkan 

pesannya itu kepada para sehabatnya. Sekali lagi disini tergambar bahwa wanita 

selalu diposisikan sebagai pihak yang dirayu, sedangkan pria adalah perayu. Jadi 
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dalam hal apapun sebisa mungkin wanita harus menunggu kontak pertama dari 

pria. Biasanya agar wanita tersebut tidak disebut agresif maupun murahan dimata 

pria, sekalipun wanita terssebut sudah sangat ingin sekali berinteraksi dengan pria 

tersebut. Tentu hal ini semakin menyulitkan posisi wanita dalam berkomunikasi, 

sekalipun komunikasi melalui instan messaging yang sifatnya sangat personal. 

Cinta pun tampak tertekan dengan adanya pesan tersebut. Dengan susah 

payah dirinya mengetikkan balasan. Sedangkan balasan yang dikirimkan sangat 

klise dan basa-basi, “hei, apa kabar Rangga?”. Ini adalah terapan patriaki yang 

menerangkan bahwa wanita tidak boleh terbuka dan “jaga image” terhadap pria, 

sekalipun tidak bertatapan langsung hanya berinteraksi via aplikasi instan 

messaging. Seolah-olah ingin membuat wanita tampak berharga namun justru 

yang terjadi malah sebaliknya. Bagaimana Cinta sangat kesulitan sekali dalam 

berkomunikasi dengan Rangga dan sangat berhati-hati dalam pemilihan kata demi 

kata yang akan dikirimkannya. Padahal komunikasi adalah tempat yang tepat 

untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain. 

Kebingungan Cinta pun masih berlanjut bahkan hingga menggangu 

rutinitasnya. Patriarki seperti mengekang sebisa mungkin untuk mengungkapkan 

isi hati wanita kepada pria, apa yang ingin dikatakan maupun yang ingin 

disampaikan. Lalu Cinta meminta pendapat sahabat-sahabatnya mengenai hal 

tersebut. Namun jawaban para sahabat tidak senada dengan Cinta yang sepertinya 

ingin bertemu namun masih gengsi itu. Komunkasi maupun feedback haruslah 

berdasarkan perasaan yang dialami oleh diri sendiri, bukan orang lain. 
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Namun setelah melalui momen-momen yang melelahkan akhirnya Cinta 

mendobrak tembok patriarki dengan menemui secara langsung Rangga di 

bandara. Bagaimana pun wanita dapat memutuskan hal apa yang akan 

dilakukannya tanpa terbatas oleh masalah gender. Sehingga Cinta dapat 

berkomunikasi secara bertatap muka denggan Rangga. 

Hadirnya patriarki dalam hal komunikasi sudah barang tentu untuk 

kepentingan kaum pria. Merujuk pada sifat dasar patriarki itu sendiri yang 

menjadikan wanita sebagai warga negara kelas dua dan subkoordinasi dari pria. 

Status quo ini seperti menekan bahwa dalam hal apa pun prialah yang harus 

mengambil keputusan, wanita hanya tinggal menunggu, menerima dan 

mengikutinya, termasuk dalam komunikasi menggunakan aplikasi instan 

messaging. Disamping itu kepentingan yang hadir dalam patriarki adalah pihak-

pihak lain yang mengambi untung besar dari keadaan tersebut. Seperti contohnya 

para kapitalis yang selalu mempromosikan produk yang katanya dapat membuat 

wanita semakin kekinian dengan busana terkini, make up dan smartphone terbaru. 

Tentu hal ini tidak belum terjadi demikian. Terlebih dalam komunikasi antar 

pribadi yang ada dalam film ini menggunakan aplikasi instan messaging, bahwa 

antar pelaku dalam sebuah proses komunikasi, yaitu komunikator dan komunikan 

memiliki peran, fungsi dan keudukan yang seimbang, sama dan tak ada perbedaan 

sama sekali dalam keadaan apa pun. 
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4.2.4 Pola Komunikasi Masa Kini 

Kehadiran dari sebuah media baru ditengah-tengah kehidupan masyarakat 

kita hampir selalu mengganti pola interaksi sosial dan pola komunikasi lama 

dengan pola-pola yang baru. Semakin kayanya fitur yang dimiliiki media 

komunikasi baru seperti instan messaging sangat memungkinkan mereka untuk 

membangun relasi yang luas melalui banyaknya ruang yang tersedia. Tak heran 

dengan kenyataan ini membuat individu semakin mudah untuk membuka dirinya, 

meskipun hanya sebatas di instan messaging tepatnya dunia maya. Bahkan ada 

yang berpandangan bahwa instan messaging adalah sebuah lingkungan sosial 

baru. 

Terlihat dalam film Rangga menggunakan smartphone. Adapun yang 

dimaksud dengan smartphone ialah sebuah inovasi teknologi komunikasi yang 

kehadirannya bertujuan untuk semakin mempermudah komunikasi antar manusia. 

Smartphone yang ada saat ini adalah bentuk penyempurnaan dan evolusi dari 

handphone yang telah hadir lebih dulu. Pada prinsipnya smartphone memiliki 

fitur-fitur yang dimiliki handphone pada umumnya, seperti fungsi untuk telepon, 

SMS, MMS, internet, tools dan lain-lain. Namun smartphone ini ditambahkan 

teknologi terkini, yaitu high speed internet access, office, video call, e-mail, instan 

mesaaging, voice message, emoticon, Search engine, watch videos, listen to 

music, video games, read newspaper, read a book, navigate, planner, share 

location dan lain-lain. Belum lagi hardware yang tertanam dalam sebuah 

smartphone tak pernah lepas dari spesifikasi yang tinggi, hampir menyamai 

kemampuan sebuah komputer. Berdasarkan fakta yang ada, tak heran bila saat ini 
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banyak publik yang menjadikan smartphone sebagai alat komunikasi 

penunjangnya dalam sehari-hari. Seperti Rangga yang meggunakan smartphone 

dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”. 

Dari sekian banyak aplikasi yang tertanam dalam sebuah smartphone, 

instan messaging ialah salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh para 

penggunanya. Instan messaging merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan 

individu satu dengan individu lainnya untuk saling berkomunikasi melalui 

jaringan internet yang terkoneksi dengan jaringan internet melalui smartphone. 

Diberi nama instan messaging karena pesan yang dikirimkan saat diketik lalu 

dikirim maka saat itu pula pesan akan sampai di tujuan. Sifatnya yang online dan 

real time membuat komunikasi semakin efektif dan efisien. Disamping itu 

penggunaan instan messaging ini tidak mengenal batasan dalam hal wilayah, 

hardware, operating system, operator dan lainnya. Dengan begitu, hal ini semakin 

menegaskan bahwa smartphone dengan aplikasi instan messaging-nya yang 

berukuran mini namun dengan kemampuan maxi. Tak pelak keadaan ini membuat 

publik semakin banyak yang menggunakannya karena keunggulan yang 

dimilikinya. Bahkan instan messaging saat ini sudah berkembang menjadi sebuah 

social platform. 

Terlihat scene dimana Rangga menerima instan messaging dari rekannya 

Emily untuk kepentingan pekerjaan. Seperti yang penulis ketahui bahwa 

pekerjaan adalah hal yang formal, suatu hal yang identik dengan keseriusan. 

Biasanya untuk sebuah urusan formal, seperti pemberian tugas bekerja 

mempergunakan media tertulis, seperti memo, surat maupun media formal 

repository.unisba.ac.id



249 
 

lainnya. Hal ini lumrah dilakukan oleh sebuah kantor. Namun dengan seiringnya 

perkembangan zaman dan inovasi dalam bidang teknologi komunikasi, hal ini 

menjadi bergeser menyesuaikan zamannya. Tak heran hal ini di representasikan 

dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014”, yaitu ketika Rangga menerima 

sebuah penugasan melalui instan messaging. Hal ini tentu belum ada pada waktu-

waktu sebelumnya. 

 

Gambar 4.30 Pesan Dari Rekan Rangga, Emily Yang Menugaskannya Menuju 

Bangkok, Seoul Dan Jakarta – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 

2014" Di Youtube Line Indonesia 

Pesan dari rekan kerja Rangga dikirimkan pada saat waktu menunjukkan 

11.47 PM. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki beberapa etika dalam 

berkomunikasi. Salah satunya yaitu tidak menghubungi seseorang di lebih dari 

jam 9 malam keatas. Hal etika ini sudah ada dan berlaku sejak lama berbarengan 

dengan hadirnya telepon. Bila dilanggar maka orang yang menghubungi dengan 

melanggar ketentuan ini akan dianggap tidak punya etika dan tidak sopan. Namun 

dengan kenyataan Emily yang mengrimkan pesan pada waktu hampir tengah 

malam merubah satu etika komunikasi orang Indonesia ini. Perubahan ini tentu 

terjadi karena adanya perubahan yang dibawa oleh teknologi smartphone saat ini. 

Tak heran dengan kenyataan ini manusia melakukan penjadwalan ulang kegiatan 

mereka. Berkomunikasi yang biasanya dilakukan pada pagi hari dan siang hari 
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saja kini bisa dilakukan pada malam hari bahkan pada dini hari. Teknologi 

memang hampir selalu merubah kegiatan sosial manusia. 

Dalam penelitian efek televisi pada masyarakat desa di Sulawesi Utara 

yang dilaksanakan oleh Rusdi Muchtar (1979), diketahui bahwa teknologi 

informasi dapat mempengaruhi kita lewat dua cara : kehadirannya (physical 

presence) dan isinya (content). Kehadiran televisi, antenna parabolic, video tape 

recorder, dan sebagainya bukan saja menigkatkan status sosial, tetapi juga 

membentuk jaringan interaksi sosial yang baru. Salah satu efek sosial dari 

kehadiran teknologi informasi yang baru adalah penjadwalan kembali kegiatan 

sehari-hari. (dalam Ibrahim, 2005:199) 

 

Gambar 4.31 Melalui Fitur Find Alumni Rangga Dapat Menemukan Cinta Setelah 

12 Tahun Lamanya Tak Berinteraksi – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film 

"AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Lalu melalui smartphone dan instan messenger semakin mempermudah 

individu untuk berkomunikasi dengan individu lainnya. Seperti yang dilakukan 

Rangga dengan mencari Cinta melalui fitur find almuni dari Line. Meskipun 

setelah 12 tahun tidak bertemu dan saling berinteraksi, melalui teknologi Rangga 
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dengan “mudah” menemukan Cinta di aplikasi instan messenger. Jelas ini sangat 

membantu individu, terlebih mereka yang tengah mencari kawan lama yang sudah 

lama lost contact. Dengan memencet dan mengetikan beberapa huruf, Rangga 

akhirnya menemukan ID Cinta. 

 

Gambar 4.32 Pesan Instan Alya Mengingatkan Cinta Untuk Berkumpul – Sumber 

: Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” selanjutnya berpindah pada sebuah 

kantor yang didalamnya terdapat Cinta yang sedang bekerja. Diperlihatkan secara 

cermat Cinta sedang disibukkan dengan rutinitasnya sebagai seorang wanita karir. 

Di tengah kesibukkannya itu tiba-tiba smartphone Cinta berbunyi menandakan 

sebuah pesan yang masuk. Ketika di cek ternyata ada instan messaging dari Alya, 

sahabat karibnya yang mengingatkan untuk berkumpul. Keadaan ini mirip dengan 

yang sudah dibahas sebelumnya, ketika Emily memberitahukan perihal pekerjaan 

kepada Rangga melalui instan messaging. Ternyata instan messaging tak hanya 

digunakan untuk kepentingan formal saja, namun sudah meluas ke urusan-urusan 

lainnya. Urusan Informal pun dapat dilakukan melalui instan messaging. 

Contohnya Alya yang mengingatkan Cinta untuk berkumpul dengan para sahabat 

di hari itu. Hal ini menjadi tanda bahwa masyarakat saat ini memang sudah 

menjadikan instan messaging sebagai pilihan utama dalam media komunikasi 
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yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan scene Alya yang mengingatkan Cinta 

melalui aplikasi instan mesaging tersebut. 

Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai wujud nyata dari 

hyperconnectivity. Adapun hyperconnectivity itu sendiri memiliki artian sebagai 

sebuah kondisi yang merujuk pada seorang individu yang menggunakan sebuah 

teknologi terkini guna memenuhi akan kebutuhan komunikasi mereka sehari-hari. 

Melalui smartphone dan instan messaging mencapai keadaan sense of 

connectivity, yang artinya selalu terhubung dengan dunia luar setiap saat. 

Dalam adegan tersebut Rangga mengirimkan sebuah pesan yang singkat, 

bertuliskan “Cinta?”. Rangga mengirimkan pada malam hari dan berada di New 

York, Amerika Serikat. Sesaat setelah di kirim saat itu juga pesan diterima. Cinta 

yang berada di Jakarta, Indonesia yang pada waktu menerima pesan saat siang 

hari. Seperti yang kita ketahui bahwa pada film sebelumnya, Rangga harus 

berpisah dengan Cinta karena Rangga akan pindah ke New York, Amerika 

Serikat. Antara Jakarta dan New York berada di belahan bumi yang berbeda. 

Indonesia berada di belahan bumi timur, sedangkan Amerika Serikat di belahan 

bumi barat. Apabila dilihat dipeta dunia, terlihat dengan jelas bahwa jarak kedua 

kota ini mencapai ribuan kilometer. Tak hanya di situ saja, belum lagi perbedaan 

waktu antara Jakarta dan New York yang hampir mencapai 12 jam. Tentu hal ini 

menjadi permasalahan sendiri dalam melakukan sebuah komunikasi. Dengan 

hadirnya aplikasi instan messenger, tentunya permasalahan ini menjadi tak berarti 

lagi. Karena melalui instan messenger, komunikasi dapat dilakukan dimana pun 

dan kapan pun juga. 
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Gambar 4.33 Pesan Yang Dikirimkan Rangga Dari New York, Kepada Cinta 

Yang Berada Di Jakarta – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 

2014" Di Youtube Line Indonesia 

Dapat dimengerti bahwa manusia diskarnasi yang hidup dalam dua dunia 

semacam itu dapat mengalami kecemasan yang sangat besar. Dalam peralihan 

budaya, tepatnya dalam dunia teknologi elektronik, ruang mengalir dan waktu tak 

bersekat. Media elektronik, khususnya televisi digital dan komputer, atau 

multimedia, membangun perasaan seperti berada dalam kampung global namun 

bukan kampung halaman. Hal tersebut dimungkinkan karena teknologi elektronik 

memiliki semacama „roh‟ yaitu „sebuah tempat bagi segala sesuatu dan segala 

sesuatu berada dalam tempatnya‟. Dalam alam teknologi elektronik sebuah dunia 

baru dibentuk, dunia dimana waktu tak dan ruang lenyap, dan tiba-tiba manusia 

berada dalam kampung global. Kampung dimana segala sesuatu terjadi secara 

simultan. Kampung dimana orang kembali ke ruang akustik, dengan rasa 

primordial. Kampung-kampung yang memerlukan kembalinya emosi tribalis yang 

selama ini diasingkan oleh budaya cetak. (Eymeren, 2014:142) 

Sebagaimana kita ketahui, internet adalah sebuah dunia baru yang 

terbentuk lewat jaringan global yang memungkinkan manusia saling berhubungan 

menembus batas ruang dan waktu. Kemunculan internet dianggap telah 

menghilangkan sekat-sekat yang memungkinkan partisipannya saling 
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berhubungan secara bebas dalam suasana egaliter dan tanpa hierarkhi. Internet 

dianggap telah menciptakan realitas baru yang dikenal sebagai Virtual Reality di 

dalam sebuah Virtual World. 

Seperti yang diungkapkan oleh McLuhan melalui pandangannya, yaitu 

teori global village, dinyatakan bahwa ketika sebuah teknologi komunikasi dan 

informasi semakin maju, maka dunia ini hanya akan menjadi sebatas sebuah 

kampung global semata. Hal ini di sebabkan karena ruang, jarak dan waktu dapat 

diatasi oleh sebuah teknologi. Tak ada lagi permasalahan ruang, jarak dan waktu. 

Dunia ini seperti tanpa batas, hanya sebesar kampung yang didalamnya orang-

orang memiliki seolah-olah memiliki keterikatan satu sama lain. 

 

Gambar 4.34 Cinta Yang Terlihat Ragu-Ragu Saat Mengetikkan Pesan Balasan 

Untuk Rangga – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 

Lalu banyak hal-hal aktual yang terjadi yang disebabkan dari penggunaan 

aplikasi instan messaging di smartphone. Setelah menerima pesan Rangga, Cinta 

tak langsung membalas. Sesampainya di kamar, Cinta masih bingung untuk 

mengetik atau membalas apa. Hal ini pun terjadi di kehidupan nyata. 

Kebingungan untuk pesan apa yang harus disampaikan. Seperti yang kita alami 

bahwa terkadang kita sedikit kesulitan untuk merangkai kata dari sebuah pesan 

teman, rekan kerja, klien terlebih kepada mereka yang lebih tua, dosen dan atasan. 
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Hal ini memang agak sulit dijelaskan, namun mungkin hal psikologis dari 

penggunaan aplikasi messenger yang menyebabkan demikian. Pesan yang berupa 

teks mungkin menjadi salah satu penyebab. Karena teks ini sifatnya universal, 

artinya dapat di interpretasikan berbeda-beda oleh masing-masing individu. 

Terkadang komunikator mengirimkan pesan teks dengan maksud A, namun oleh 

komunikan pesan teks tersebut diinterpretasikan sebagai B. Tentu hal ini 

menyebabkan miskomunikasi diantara keduanya. Pada akhirnya menimbulkan 

permasalahan. Hal ini yang menyebabkan mengapa seringkali kita bingung untuk 

membalas sebuah pesan instan, karena takut akan salah diartikan. Terlebih kepada 

orang tua, lebih tua, dosen maupun atasan. Kita tidak ingin keliru dan melakukan 

kesalahan dengan teks yang kita kirim karena dianggap tidak sopan atau hal 

lainnya. Tak heran bila dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” ini Cinta 

terlihat sangat bingung untuk membalas pesan Rangga, terlebih dalam hal 

sesensitif asmara. Cinta tidak ingin melakukan hal keliru. 

Dulu komunikasi yang terbatas di tempat-tempat tertentu dan alat tertentu, 

seperti telepon yang bila di rumah berada di ruang tengah, kini sudah berubah 

dengan hadirnya instan messenger. Dan dimanapun kita berada dapat melakukan 

komunikasi. Bahkan saking mobile-nya kita dapat berkomunikasi sekalipun 

sedang berada di tempat tidur yang biasanya digunakan untuk istirahat dan tempat 

privat. Ini direpresentasikan dalam scene saat Rangga dan Cinta saling 

berinteraksi melalui instan messenger ketika berada di kamar pribadinya masing-

masing, saat Rangga pertama kali mengirimkan pesan dan ketika Cinta membalas 

pesan tersebut. Bahkan saat di kamar mandi sekalipun, seperti yang terlihat dalam 
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film, Cinta dapat melakukan komunikasi melalui instan messaging yang ada di 

smartphone-nya. tentu hal ini tak dapat kita lakukan di waktu dulu. 

 

Gambar 4.35 Status Pesan Instan Rangga Yang Hanya Di “Read” Oleh Cinta – 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line 

Indonesia 

Hal representasi pola komunikasi masa kini lain yang terdapat di film, 

ialah ketika pesan yang Rangga kirimkan hanya di “read” oleh Cinta. Aplikasi 

instan messenger seperti Line yang digunakan Rangga memiliki fitur read. Fitur 

ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah pesan yang dikirimkan sudah 

terkirim dan dibaca oleh penerima. Berdasarkan informasi yang penulis telusuir, 

Indonesia mengenal fitur read pertama kali melalui aplikasi BBM. Karena 

kelebihannya ini BBM sempat menjadi aplikasi messenger yang paling banyak 

digunakan. Namun prestasi ini tak bertahan lama karena munculnya aplikasi baru 

yang serupa dengan BBM, seperti WA, KakaoTalk, WeChat, Line dan lainnya. 

Menarik memang untuk ditelaah mengenai fitur read ini. Fitur read ini telah 

banyak membawa permasalahan pada kehidupan masyarakat. Banyak 

miskomunikasi, kemarahan dan pertengkaran karenanya, terutama bila pesan yang 

dikirimkan hanya sebatas di read oleh penerima. Padahal teknologi yang ada 

sebelumnya, seperti SMS dan telepon pun memungkinkan untuk tidak dibalas 

maupun diangkat oleh penerima pesan. Penulis mengakui bahwa pesan instan 
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yang hanya di read, dibandingkan dengan SMS yang tak dibalas maupun telepon 

yang tidak diangkat, rasanya jauh lebih sakit pesan yang di-read dibandingkan 

dengan SMS yang tak dibalas maupun telepon yang tak diangkat. Mungkin 

dengan adanya fitur dengan tulisan “read” ini membuat tekanan psikologis 

menjadi lebih besar dibandingkan SMS dan telepon yang tak memiliki indikator 

serupa. 

Tak kalah penting ialah hadirnya fitur read dalam instan messaging. Fitur 

ini memungkinkan untuk komunikator mengetahui secara pasti pesan yang 

diketikkannya apakah sudah terkirim dan apakah sudah terbaca oleh komunikan. 

Lagi-lagi hal ini dipandang secara positif dan negatif berkaitan dengan hal 

privasi. Karena ketika kita mengirimkan pesan, dibaca dan tidak dibalas maka 

kita akan secara alami menebak-nebak mengapa pesan kita tidak dibalas dan ini 

sangat mengganggu individu. Atau situasi lain yaitu komunikator akan 

beranggapan bahwa komunikan telah membaca pesan dan berada tepat didepan 

smartphone-nya, namun komunikan sedang melakukan hal lainnya dan 

mengacuhkan komunikator. 

Gelombang ketiga menjual informasi dan inovasi, manajemen, budaya dan 

budaya pop, teknologi maju, perangkat lunak, pendidikan, pelatihan, perawatan 

medis, jasa financial, dan jasa-jasa lainnya kepada dunia. (Toffler, 2002:19) 

Seluruh struktur masyarakat berubah ketika homogenitas masyarakat 

gelombang kedua digeser oleh heterogenitas peradaban gelombang ketiga. 

Masifikasi memberi jalan kepada demifikasi. (Toffler, 2002:20) 
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Sebaliknya, kompleksitas utama dari sistem baru ini membutuhkan lebih 

banyak pertukaran informasi diantara unit-unitnya seperti perusahaan, agen-agen 

pemerintah, rumah sakit, asosiasi, institusi-institusi lain, bahkan individu-

individu. Ini menciptakan sebuah kebutuhan yang rakus akan komputer, jaringan 

telekomunikasi digital, dan media baru. (Toffler, 2002:20) 

Secara stimultan, langkah perubaha teknologi, transaksi, dan kehidupan 

sehari-hari juga berlangsung dengan cepat. (Toffler, 2002:20) 

Dalam analisis Alvin Toffler, setiap jenis teknologi melahirkan lingkungan 

teknologi-teknosfer-yang khas. Teknologi informasi, sebagai bagian dari 

teknosfer, akan mewarnai infosfer-yakni, budaya pertukaran informasi di antara 

warga masyarakat. Infosfer, pada gilirannya, akan membentuk dan merubah 

sosiosfer-yakni norma-norma sosial, pola-pola interaksi, dan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan. Karena manusia adalah makhluk sosial, perubahan sosiosfer 

akan merubah cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku mereka-yakni, 

merubah psikosfer mereka. Ketika Toffler bercerita tentang datangnya gelombang 

peradaban ketiga. Ia menyebut empat sistem yang paling berkaitan ini. 

Sebenarnya kita sedang mengalami bukan saja hancurnya teknosfer, infosfer, atau 

sosiosfer gelombang kedua, tetapi juga rontoknya psikosfer. (Ibrahim, 2005:197) 

Secara singkat teori the third wave dari Alvin Toffler menerangkan 

bagaimana manusia memiliki 3 gelombang peradaban. Adapun ketiga gelombang 

peradaban yang dimaksud, yaitu pertama gelombang pertanian, kedua gelombang 

industri dan ketiga gelombang informasi serta komunikasi. Dan secara khusus 
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Alvin Toffler membahas mengenai gelombang ketiga tersebut. Didalam teori 

tersebut dikatakan bahwa secara luas kehidupan manusia pada gelombang ketiga 

akan bertumpu pada inovasi, teknologi dan khususnya komunikasi informasi. Hal 

ini disebabkan karena pada gelombang ini masyarakat hidup dalam sebuah era 

dimana seluruh aspek kehidupannya telah tersentuh oleh kemajuan-kemajuan 

teknologi terkini. Segala macam hal yang berbau tradisional maupun 

konvensional akan tergantikan oleh hal-hal yang modern. Begitu pula dengan 

teknologi informasi dan komunikasi, seluruh media konvensional yang ada 

berangsur-angsur tergeser oleh kehadiran media elektronik. Singkat kata 

gelombang 3 ini telah memberikan kehidupan yang lebih modern dan perubahan 

yang sangat besar bagi umat manusia. 

Melihat pesannya tak kunjung dibalas, Rangga pun semakin terlihat 

gelisah meunggu balasan Cinta. Ini menandakan bahwa feedback adalah hal yang 

sangat penting dalam sebuah proses komunikiasi. Pada umumnya sebuah proses 

komunikasi memiliki beberapa komponen, seperti komunikator, pesan, media, 

komunikan, feedback dan efek. Dengan begitu bila salah satu komponen hilang, 

maka proses komunikasi yang berlangsung boleh dikatakan tidak sempurna atau 

berjalan dengan kurang baik dan benar. Tek pelak feedback menjadi hal yang 

utama dan ditunggu oleh komunikator untuk mengetahui respon komunikan atas 

pesan yang dikirim. Telepas dari apa pun bentuk feedback, entah itu negatif 

maupun positif, feedback sangat penting. Tak heran bila dalam film Rangga 

terlihat sangat galau, cemas menunggu balasan pesannya dari Cinta. 
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Gambar 4.36 Kegelisahan Yang Tampak Pada Keduanya Hingga Mengganggu 

Rutinitas Mereka – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di 

Youtube Line Indonesia 

Selanjutnya hal lain pola komunikasi masa kini yang direpresentasikan 

dalam film, yaitu ketika Rangga dan Cinta mengalami kegelisahan yang amat 

sangat disebabkan oleh pesan di instan messaging. Lalu Rangga pun pada 

akhirnya sampai di Jakarta. Hal pertama yang Rangga lakukan ketika sampai di 

kamar adalah mengecek smartphone, apakah sudah ada balasan dari Cinta. 

Terlihat Rangga sangat harap-harap cemas menantikan jawaban dari Cinta. Begitu 

pula dengan Cinta, keadaannya sama-sama gelisah tak menentu. Diperlihatkan 

keduanya sangat terganggu dengan perihal instan messaging tersebut, hingga 

mengakibatkan keduanya tak dapat beraktifitas seperti biasanya. Ketika bekerja, 

meeting, bertemu kilen, jogging, santai dan ditengah berkumpul dengan kerabat 

baik Cinta maupun Rangga tidak dapat menyembunyikan kebingungannya. Ini 
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adalah gambaran nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Dimana seseorang 

yang mengalami kebingungan hanya karena sebuah pesan di instan messaging. 

Memang hal ini sedikit sulit untuk dipahami mengapa bisa terjadi demikian, 

namun menurut pikir praktis penulis hal ini terjadi karena adanya aspek psikologis 

didalamnya. Dan kasus ini tak hanya terbatas pada hal asmara, namun luas pada 

hal lainnya. 

Melalui adegan yang diperagakan dalam film kita dapat melihat bahwa 

instan messaging ini tak hanya penggunaannya tak sebatas untuk keperluan 

komunikasi saja, melainkan sudah melekat menjadi hal yang sifatnya personal 

bagi setiap individu. Harus diakui memang instan messaging itu sendiri sangat 

unik, memiliki keunggulan tersendiri dan sangat berbeda sekali dengan jenis-jenis 

media komunikasi yang pernah ada. Maka tak heran atas keunikan yang 

dimilikinya menjadikan hal-hal yang terjadi didalamnya pun menjadi unik dan 

different diantara yang lainnya, seperi yang terjadi pada Rangga dan Cinta saat 

mengalami kecemasan saat mencoba membalas pesan mereka masing-masing. 

Tak pelak instan messaging pun menjadikan individu menjadi terbagi 

perhatiannya terhadap smartphone dan kehidupannya. 

Terlepas dari apakah instan messaging ini menggangu atau tidak, pesan 

instan yang masuk ditandai dengan adanya notifikasi yang hampir selalu dilihat 

oleh individu. Dengan masuknya sebuah pesan instan messaging akan membuat 

seorang individu merasa dirinya terhubung dengan orang lain. Meskipun hal ini 

memiliki potensi besar untuk mengganggu kehidupan individu dan cenderung 

terus meluas ke berbagai konteks, sikon dan kondisi. Hal ini bisa dilihat disekitar 
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kita atau kita rasakan sendiri bagaimana ketika sebuah pesan masuk ditandai 

dengan notifikasi berupa getaran, visualisasi dan nada, seketika itu pula kita akan 

membuka smartphone masing-masing. Timbulnya rasa kecemasan seseorang 

terhadap pesan instan messaging ditandai dengan secara terus menerus menerus 

mengecek smartphone ialah salah satu hal unik untuk ditelaah lebih lanjut dalam 

pola komunikasi masa kini. Tapi tentu hal ini bukan sesuatu yang sepenuhnya 

benar bergantung pada keadaan yang ada. Namun biasanya ketika individu terlihat 

cemas dan sangat sering mengecek smartphone itu menandakan apa yang ada 

dalam pesan instan tersebut adalah hal yang sangat penting dalam dirinya. 

Terlebih masalah asmara seperti yang dihadapi oleh Rangga dan Cinta. Sehingga 

dengan begitu dapat dikatakan bahwa individu akan terlihat sangat intens 

mengecek smartphone miliknya bila sedang melakukan chatting dengan orang 

tertentu yang dianggap penting. Namun ada kalanya juga mereka mengacuhkan 

pesan yang ada. 

Kenyataan yang telah dipaparkan diatas pun semakin memperlihatkan 

bahwa memang saat ini instan messaging sudah menjadi hal yang sangat 

personal. Bagaimana sebuah smartphone seolah-olah telah menjadi bagian dari 

diri seorang individu, atau dengan kata lain extension of themselves. Tak pelak 

bila dengan begitu menjadikan bila dalam instan messaging terjadi sesuatu hal 

maka secara tidak langusng sama saja dengan telah melukai hati individu tersebut. 

Karena segala macam hal yang berkaitan dengan masalah personal seperti instan 

messaging akan menjadi masalah yang rumit dan panjang. 
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Gambar 4.37 Ekspresi Cinta Yang Menunjukkan Ketidaksetujuannya Dengan 

Pendapat Para Sahabatnya – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 

2014" Di Youtube Line Indonesia 

Saat berkumpul dengan sahabatnya, Cinta memberitahukan bahwa dirinya 

belum membalas pesan  Rangga. Saking bingungnya Cinta menunjukkan obrolan 

di smartphone-nya dengan Rangga kepada para sahabatnya. Akhirnya masing-

masing sahabat memberikan pandangan dan pendapat tentang ini. Carmen dan 

Maura membenarkan Cinta yang tak membalas. Namun Cinta tidak senada 

dengan pendapat sahabatnya itu. Hal ini lumrah terjadi di kehidupan kita sehari-

hari. Tak jarang kita meminta pendapat orang-orang disekitar kita untuk pesan apa 

yang harus kita balas dari seseorang. Dalam konteks ini adalah masalah asmara, 

namun bukan hanya sebatas itu, masalah pekerjaan, jual beli dan sosial pun 

demikian. Kembali ini pada sifat pesan instan yang berupa teks menjadi salah satu 

faktornya. Individu takut melakukan hal keliru karena setiap orang 

menginterpretasikan sebuah pesan secara berbeda-beda. 

Terlihat Cinta bingung dan menunjukkan kepada teman-temannya. 

Memang ada baiknya untuk meminta pendapat untuk masukan diri hal apa yang 

harus dilakukan. Namun sejatinya feedback adalah respon murni dari individu itu 

sendiri mengenai pesan yang diterima, sehingga tidak dapat diwakilkan oleh orang 

lain. Karena perasaan, emosi, penilaian maupun cara pandang menurut sisi 
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komunikan inilah yang dibutuhkan dalam feedback di sebuah proses komunikasi. 

Sehingga bila kita membalas sebuah pesan berdasarkan informasi orang lain, itu 

bukan feedback diri kita, melainkan feedback orang lain terhadap pesan terseut. 

Tak heran bila saat Carmen dan Maura menyuruh Cinta untuk tidak membalas 

pesan Rangga, Cinta terlihat tidak setuju. Hal ini terjadi karena tidak sesuai 

dengan keinginan atau feedback yang ingin disampaikan oleh Cinta. 

Komunikasi ialah suatu proses untuk mengurangi ketidakpastian dengan 

jalan berbagi tanda-tanda informasi. Umpan balik memberikan kontribusi pada 

fungsi ini dengan jalan membuat komunikasi menjadi interaktif. Tanpa umpan 

balik, informasi yang mengalir dalam satu arah, tanpa ada jaminan untuk 

mengetahui apakah komunikasi telah terjadi. Umpan balik dapat digunakan untuk 

perencanaan, impelemntasi, dan evaluasi baik dalam komunikasi antarpesona 

maupun komunikasi massa. (Komala, 2009:117) 

 

Diagram 4.1 Komponen-Komponen Yang Terdapat Dalam Sebuah Proses 

Komunikasi – Sumber : Sastropoetro, 1989:25 (Dalam Komala, 2009:112) 

Memberikan umpan balik secara efektif ditandai sedikitnya empat 

kualitas: 
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1. Kesegeraan, umpan balik yang paling efektif adalah umpan balik yang 

paling segera 

2. Kejujuran, umpan balik harus merupakan reaksi yang jujur terhadap suatu 

komunikasi 

3. Kepatutan, umpan balik haruslah sesuai dengan situasi komunikasi. Kita 

mengetahui tentang apa yang patut dan tidak patut sebagian besar dari 

mengamati orang lain 

4. Kejelasan, merupakan refleksi yang jelas mengenai pesan, harus jelas 

dalam hal maknanya (Komala, 2009:124) 

Lalu fenomena lainnya yaitu instan messenger sedikit banyak telah 

mengganggu kehidupan manusia. Ini dapat dilihat di masyarakat dan penulis 

alami sehari-hari. Karena sifatnya real-time dan online memungkinkan hal ini 

terjadi. Kita seringkali melihat orang-orang menggenggam smartphone masing-

masing kemana pun mereka berada. Tak pelak ini menimbulkan kesan mereka 

tidak bisa lepas dari smartphone-nya. Individu terlihat seolah-olah matanya 

terpaku dengan kuat tertuju pada layar smartphone mereka. Individu tidak pernah 

meninggalkan smartphone mereka pagi, siang, malam. Bahkan yang terlihat 

mencolok adalah dimana saat keadaan seorang individu terbangun dari tidur dan 

sesaat membuka mata, pertama kali yang mereka lakukan adalah mengecek 

smartphone mereka masing-masing. Bahkan saat mereka beraktifitas di kamar 

mandi sekalipun. Memang di satu sisi ini sebagai bentuk nyata bahwa smartphone 

adalah media komunikasi yang menemani kehidupan manusia yang dinamis. 

Namun di sisi lain menciptakan kesan ketergantungan manusia terhadap 
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smartphone. Seperti yang terlihat di beberapa kesempatan di film, Cinta maupun 

Rangga berada di satu tempat selalu tampak smartphone tak jauh dari mereka 

berada. Bahkan saat di tempat tidur pun, Rangga mapun Cinta tidak jauh dari 

smartphone-nya. Tak heran bila kita sering melihat orang-orang sedikit-sedikit 

melihat smartphone, tak lama kemudian mengecek kembali smartphone-nya. 

Tentu hal ini sangat mengganggu aktifitas kita sehari-hari. 

 

Gambar 4.38 Cinta Yang Menghapus Pesan Rangga Di Smartphonenya – Sumber 

: Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Di satu momen terlihat Cinta menghapus pesan dan obrolan instan 

messaging-nya dengan Rangga di smartphone miliknya. Cinta melakukan hal ini 

dengan harapan masalah yang menghantuinya ini cepat selesai. Banyak yang 

beranggapan bahwa komunikasi itu sumber masalah, sebuah kalimat klise yang 

biasa kita dengar untuk hal ini adalah “ah cuma masalah komunikasi saja!”. Tentu 

hal ini penulis anggap keliru. Komunikasi bukanlah sumber masalah, justru 

komunikasi ialah solusi untuk setiap masalah. Hal ini merujuk pada sifat 

komunikasi yang mentransfer informasi, pengetahuan, emosi, penilaian dan 

lainnya yang dialami oleh komunikator agar dapat diterima, dipahami dan dinilai 
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oleh komunikan selaku penerima pesan. Sehingga melalui proses komunikasi kita 

dapat mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang ingin disampaikan oleh 

komunikator melalui pesannya. Hal yang dilakukan Cinta dengan menghapus 

pesan Rangga sebenarnya tidak dapat kita salahkan. Karena terkadang disaat 

berada didalam keadaan tertekan dan bingung, individu selalu melakukan hal-hal 

keliru karena pikirannya yang sedang kalut dan semaput. Hal ini pula menjadi 

gambaran bahwa disaat berkomunikasi sebisa mungkin kita dalam keadaaan yang 

tenang, tidak emosi. Bila dalam keadaan emosi misalnya, biasanya hal yang 

dilakukan cenderung negatif karena tanpa dapat dipikir terlebih dahulu. Tak heran 

bila sering terjadi miskomunikasi karena keadaan komunikator dan komunikannya 

sedang emosi. Melalui ketenangan kita akan menangkap sebuah pesan dengan 

objektif dan tepat. 

Salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah behubungan dengan 

orang lain –membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. Kita ingin 

merasa diCintai dan disukai, dan kemudian kita juga ingin mencintai dan 

menyukai orang lain. Kita menghabiskan banyak waktu dan energi komunikasi 

kita untuk membina dan memelihara hubungan sosial. Anda berkomunikasi 

dengan teman dekat di sekolah, di kantor, dan barangkali melalui telepon. Anda 

berbincang-bincang dengan orang tua, anak-anak, dan saudara anda. Anda 

berinteraksi dengan mitra kerja. (Devito, 2011:32) 
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Gambar 4.39 Cinta Yang Pada Akhirnya Mau Menemui Rangga Secara Langsung 

– Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line 

Indonesia 

Pada akhirnya Cinta mau menemui Rangga di bandara, sesaat sebelum 

Rangga pergi menaiki pesawat. Ini menandakan bahwa feedback tatap langsung 

memang salah satu komponen penting dalam sebuah proses komunikasi. Bentuk 

komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu tatap langsung dan tidak langsung. Namun 

menurut penulis komunikasi tatap langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan 

komunikasi tidak langsung. Dengan komunikasi tatap langsung komunikasi yang 

terjadi jauh lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dengan melihat secara 

langsung lawan komunikasi kita, kita dengan jelas dapat melihat bagaimana pesan 

yang disampaikan secara jelas. Hal ini dikarenakan komunikasi verbal dan non 

verbalnya akan nampak dan feedback yang timbul pun akan terlihat dengan jelas 

dan mudah dipahami. Sehingga miskomunikasi maupun dampak negatif  yang 

biasa terjadi dalam komunikasi dapat diminimalisir seperti yang terlihat dalam 

film. Cinta menemui Rangga adalah bentuk feedback dari pesan Rangga. 

Feedback ini mengungkapkan bahwa Cinta mau menemui dirinya. Dengan begitu 

terjawab sudah atas pesan yang Rangga kirim. Dengan bertemu langsung Rangga 

dapat dengan jelas melihat pesan verbal dan non verbal yang disampaikan oleh 

Cinta. Meskipun Cinta mengatakan “jadi beda satu purnama di New York dan di 

Jakarta?!” yang menandakan betapa lamanya waktu yang Cinta tunggu untuk 
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kedatangan Rangga. Namun pesan non verbal yang terlihat dari diri Cinta terlihat 

tersenyum sambil menatap Rangga dengan tulus. Non verbal pesannya jauh lebih 

akurat dibandingkan verbal berupa kata-kata yang dapat dimanipulasi. Akhirnya 

kebimbangan Rangga pun terjawab dengan senyuman Cinta tersebut. 

Melalui instan messaging komunikasi lisan yang biasanya membutuhkan 

kehadiran langsung antara komunikator dan komunikan dapat „diakali‟ dengan 

fitur voice message. Fitur ini memungkinkan untuk pelaku komunikasi untuk 

berkomunikasi secara lisan tanpa harus bertemu langsung tatap langsung. Tentu 

fitur ini semakin memudahkan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Kerena 

meskipun terkadang sebuah pesan yang berupa teks lebih praktis namun memiliki 

efek samping. Ini berkaitan dengan keunikan setiap individu dalam 

mengintretasikan sebuah teks. Sehingga tak ayal sering sekali terjadi 

kesalahpahaman karena pesan teks. Suara adalah salah satu dari bentuk 

komunikasi yang efektif. Melalui suara kita dapat menyampaikan pesan secara 

optimal. Melalui voice message ini pula kita dapat mengetahui isi pesan yang 

sebenarnya. Karena melalui kata-kata, intonasi, artikulasi, kecepetan dan volume 

suara kita dapat memahami pesan tersebut. Tak heran atas hal ini di aplikasi 

instan messaging dihadirkan fitur voice message. 

Selanjutnya komunikasi yang biasa dilakukan melalui telepon yang 

tergolong konvensional ini sudah tergantikan dengan free call. Adapun yang 

dimaksud engan free call ini adalah teknologi yang hampir sama dengan telepon 

untuk menyambungkan 2 orang pelaku komunikasi untuk saling berbicara, namun 

dengan teknologi terkini. Artinya free call ini memiliki jangkauan yang luas 
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menggunakan jaringan internet dan tanpa menggunakan biaya sepeser pun. 

Berbeda dengan telepon konvensional yang terbatas dan dikenakan biaya untuk 

setiap percakapan yang dilakukan. 

Lalu Instan messaging memang memungkinkan para penggunanya untuk 

saling berkirim foto. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Cinta yang mengirimkan 

foto dirinya dengan pose imut kepada Rangga. Fitur photo sharing ini tentu 

semakin menyemarakkan penggunaan instan messaging oleh publik. Tak hanya 

photo saja, instan messaging pun dapat melakukan transfer dengan berbagai jenis 

file yang bervariasi, seperti dokumen, video, kontak, location dan file lainnya. 

Sehingga kegiatan transfer file yang dilakukan dapat hemat waktu tanpa 

menunggu lama. Disamping itu dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan 

saja. 

 

Gambar 4.40 Cinta Dan Rangga Sedang Berkomunikasi Dengan Menggunakan 

Fitur-Fitur Yang Terdapat Dalam Aplikasi Instan messaging Line – Sumber : 

Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 2014" Di Youtube Line Indonesia 

Terlihat dengan jelas dalam film bagaimana seorang Rangga dan Cinta 

dapat melakukan berbagai macam jenis komunikasi yang dilakukan dalam satu 
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kali sentuhan. Sudah barang tentu hal ini tidak akan dapat kita temui diwaktu-

waktu yang lampau. Kalaupun ada hanya dapat dilakukan satu jenis komunikasi, 

satu jenis media dan memerlukan waktu yang cukup panjang dalam 

penggunaannya. Inilah yang disebut dengan revolution in communications, 

bagaimana komunikasi yang biasanya dilakukan secara statis dan kaku, dengan 

kehadiran revolusi smartphone beserta instan messaging-nya telah mendobrak 

hal-hal lama yang melekat dalam komunikasi. Melalui instan messaging terlihat 

Rangga serta Cinta dapat dengan leluasa saling mengirimkan voice message, 

mengobrol via free call dan berkirim foto satu sama lain, menjadikan sebuah 

proses komunikasi menjadi lebih attractive, expressive, actionable, variative dan 

customable. 

„Media baru‟ yang dibahas disini adalah berbagai perangkat teknologi 

komunikasi yang berbagi ciri sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan 

digitalisasi dan ketersediaanya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat 

komunikasi. Sebagaimana kita lihat „media baru‟ sangat beragam dan tidak mudah 

didefinisikan, tetapi kita tertarik media baru dan penerapannya yang dalam 

berbagai wilayah memasuki ranah komunikasi massa atau secara langsung/tidak 

langsung memiliki dampak terhadap media massa „tradisional‟. (McQuail, 

2012:148) 

Aspek paling mendasar dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

barangkali adalah fakta digitalisasi, proses di mana semua teks (makna simbolik 

dalam bentuk yang telah direkan dan dikodekan) dapat dikurangi menjadi kode 
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biner dan dapat mengalami proses produksi, distribusi, dan penyimpanan yang 

sama. (McQuail, 2012:150) 

Perubahan utama yang berkaitan dengan munculnya media baru : 

1. Digitalisasi dan konveregensi atas segala aspek media 

2. Interaktivitas dan konetivitas jaringan yang makin meningkat 

3. Mobilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima 

4. Adaptasi terhadap peranan publikasi dan khalayak 

5. Munculnya beragam bentuk baru „pintu‟ (gateway) media 

6. Pemisahan dan pengaburan dari „lembaga media‟ (McQuail, 2012:153) 

Teori new media ini menerangkan bagaimana segala macam bentuk 

komunikasi yang ada dilakukan secara digital. Komunikasi digital ini tentunya 

dapat terjadi karena adanya aspek-aspek pendukung, seperti gadget terkini dan 

adanya jaringan internet yang tersedia. Singkatnya, komunikasi konvensional 

yang digantikan oleh komunikasi digital. 

Sepanjang film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” kita melihat bagaimana 

Rangga dan Cinta menggunakan instan messenger dalam berbagai keperluan 

untuk berkomunikasinya. Fenomena ini pun terjadi pada kehidupan kita sehari-

hari saat ini. Bagaimana sebuah gadget yang bernama smartphone menjadi benda 

yang selalu hadir di setiap kesempatan manusia. Melalui jaringan internet, bentuk-

bentuk komunikasi dirubah menjadi bentuk digital, yang membuatnya semakin 

efektif dan efisien untuk ditransmisikan kepada penerima pesan. Seperti dalam 

scene ketika Emily rekan kerjanya Rangga yang memberitahukan tugas pekerjaan 
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melalui teks yang dikirimkan melalui instan messenger. Lalu permasalahan 

asmara Rangga dan Cinta melalui teks pesan yang berisi permintaan Rangga 

untuk bertemu dengan Cinta. Lalu pada bagian iklan terlihat bagaimana seorang 

Cinta bercengkrama dengan Rangga melalui fitur-fitur yang terdapat dalam 

sebuah aplikasi instan messenger. 

Tak lama berselang Cinta mengirimkan sebuah gambar sticker lucu. 

Sticker maupun emoticon ini difungsikan sebagai pengganti komunikasi non 

verbal dalam instan messenger. Non verbal merupakan salah satu faktor penting 

dalam sebuah komunikasi. Melalui tanda-tanda yang ditampakkan dalam non 

verbal ini kita akan mengetahui pesan yang sebenarnya terkandung didalamnya. 

Dibandingkan dengan lisan atau teks, non verbal memiliki bobot yang lebih besar 

dalam arti pesan sesungguhnya. Sehingga melalui non verbal berupa sticker ini, 

mewakili perasaan pengirim pesan agar tetap terlihat oleh penerima meskipun 

komunikasi yang dilakukan berupa digital melalui aplikasi instan messenger. 

Dalam komunikasi verbal yang berlangsung sehari-hari, di samping bahasa 

yang digunakan, tubuh memberikan penyumbang penting dalam maka yang 

disampaikan. Ekspresi wajah, kata seru, pandangan mata, dan sebagainya 

merupakan komponen dialog nonbervbal yang sangat penting. Hal-hal ini tidak 

mungkin muncul di dalam ruang chat. Oleh sebab itu, pertanyaannya 

menjadi:apakah dengan berjalannya waktu, bentuk dialog ruang chat akan 

mengubah cara dasar kita melakukan komunikasi secara tatap muka, dan 

membentuk kita untuk berkomunikasi dengan gaya yang semakin tidak berciri 

fisik? Ini masih perlu dilihat lagi. (Danesi, 2010:209-210) 
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Jelas bahwa munculnya komunikasi digital memberikan implikasi sangat 

besar pada cara kita melakukan komunikasi dan bagaimana menciptakan 

representasi kita. (Danesi, 2010:210) 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi disertai inovasi yang 

ada, maka semakin membuat ide untuk mendesign sticker semakin variatif dan 

kreatif. Sticker ini memiliki peran penting dalam kelancaran berkomuninasi 

menggunakan instan messaging. Biasanya sticker ini terdiri dari beberapa karakter 

dengan emosi yang biasanya dialami kita sehari-harinya. Tak heran bila sticker 

dianggap mewakili ekspresi emosi dari penggunanya. Pada umumnya sticker 

menampilkan sebuah karakter lengkap maupun hanya dengan sebagian anggota 

tubuhnya, disertai background tempat ditambah segala macam objek lain yang 

memperkuat ekspresi, emosi atau kejadian yang ditampilkan atau diceritakan. 

Karakter sticker pun beragam, dimulai dari mascot, kartun, mangga, hingga artis, 

penyanyi, public figure dan masih banyak lagi. Keunikkan yang terdapat dalam 

sticker ini tak lain hanya untuk kompensasi dari instan messaging yang tidak 

memiliki kemampuan untuk menampilkan aspek non verbal dalam komunikasi 

berupa gesture, mimik wajah dan lainnya. Bahkan sticker ini dapat dibuat secara 

custom sesuasi kebutuhan masing-masing. 

Sebuah sticker yang baik tak begitu saja ditampilkan, namun harus 

memiliki beberapa poin utama didalamnya. Karakter harus memiliki bentuk 

tubuh, kepribadian, pribadi dan segala hal yang menyangkut personal-nya. 

Disamping visualisasi karakter harus baik, yaitu memiliki ciri khas, emosi, 

ekspresif, jiwa dan tingkah laku yang khas. Lalu harus memiliki bahasa tubuh 
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yang jelas untuk menunjukkan keadaan yang sedang dialami karakter. Dan 

terakhir tak kalah penting adalah mimik muka karakter itu sendiri. Karena dari 

ekspresi wajah dinilai memiliki bobot yang besar untuk menvisualisasikan emosi 

dan perasaan. 

 

Gambar 4.41 Sticker Lucu Bergambar Kelinci Betina Bernama Cony Yang Cinta 

Kirimkan Untuk Rangga – Sumber : Dokumentasi Pribadi Dari Film "AADC? 

2014" Di Youtube Line Indonesia 

Dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” pun terlihat Cinta 

mengirimkan sebuah sticker saat bercengkrama dengan Rangga menggunakan 

instan messaging. Sticker tersebut dikirimkan sesaaat setelah Cinta mengirimkan 

foto dirinya. Adapun sticker yang dikirimkan adalah seekor karakter kelinci. 

Gambar sticker menunjukkan karakter kelinci tersebut seolah-olah baru keluar 

dari sebuah lubang dan hanya terlihat kepala dan tangannya dengan muka yang 

tersenyum cerah. Visualisasi yang ditampilkan seolah menceritakan bahwa kelinci 

tersebut sambil malu-malu mengirimkannya kepada Rangga. Kelinci tersebut 

adalah karakter khas dari sticker aplikasi instan messaging Line yang bernama 

Cony. Seekor kelinci berwarna putih dan berkelamin betina ini merupakan 

karakter yang paling ekspresif diantara karakter-karakter yang ada. Tak heran bila 

Cinta memilih Cony mewakili dirinya sebagai seorang wanita. Secara singkat 

Cinta mengekspresikan dirinya yang malu-malu mengirimkan foto pose imutnya 
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kepada Rangga namun dengan hati senang, seperti yang tergambar dalam sticker 

Cony tersebut. 

Menghadirkan fungsi non verbal yang pada awalnya banyak yang 

meragukan dapat dihadirkan dalam instan messaging merupakan suatu inovasi 

brilian. Bagaimana tidak sticker yang diproyeksikan sebagai pelengkap dengan 

sendirinya justru bermetamorfosa dengan sendirinya sebagai a whole new way of 

communication dan menjadikan komunikasi menjadi fun things untuk dilakukan. 

Tampilan sticker yang dynamic, cool, ecstatic dan joyous semakin banyak 

diminati penggunanya oleh individu yang memiliki kesulitan merangkai kata. 

Bahkan saat ini sudah banyak sekali sticker yang berformat animasi dan 

menjadikan hal sticker sebagai fitur minimum yang harus dimiliki oleh setiap 

aplikasi instan messaging yang ada. Maka tak berlebihan jika ada yang 

mengatakan bahwa sticker sebagai new common language maupun universal 

languange karena sifatnya yang dapat mensiasati perbedaan bahasa dan mudah 

untuk dipahami oleh setiap individu. 

Terlihat dengan jelas bahwa memang sebuah aplikasi instan messaging 

sedikit banyaknya telah memperaruhi perilaku kehidupan kita dengan sadar 

maupun tidak kita sadari. Beberapa indikator yang telah dijabarkan diatas pun, 

diantaranya ada yang direpresentasikan dengan baik dalam beberapa scene yang 

terdapat dalam film. Dengan begitu pemahaman kita terhadap pola komunikasi 

masa kini yang terdapat dalam film “Ada Apa Dengan Cinta? 2014” pun semakin 

mudah untuk memahaminya dan dipahaminya. 
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