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Hadirnya film Habibie Ainun dengan penyajian yang unik, tersirat gaya kepemimpinan di era krisis 

kepemimpinan yang membangkitkatkan semangat bagi generasi penerus bangsa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis representasi gaya kepemimpinan pada tokoh Habibie 

dengan menggunakan metode kualitatif dan metode semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian 

didapatkan dengan cara observasi, yang pertama dengan menonton keseluruhan film tersebut yang 

berdurasi 01:54:14 menit dengan jumlah 72 adegan yang  terdapat pada 16 adegan pesan motivasi, 

27 adegan percintaan, 16 adegan pesan nasionalisme dan 13 adegan gaya kepemimpinan. Tahap 

kedua yaitu menonton ulang film tersebut dengan hasil pengelompokan gaya kepemimpinan sesuai 

kepemimpinan pribadi, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan perusahaan dan kepemimpinan 

negara. Kemudian dikelompokkan menjadi gaya kepemimpinan otokratik,  gaya kepemimpinan 

diplomatis, gaya kepemimpinan moralis dan gaya kepemimpinan kharismatis. Tahap ke tiga yaitu 

dengan pengelompokan kepemimpinan pribadi  (3 adegan gaya kepemimpinan otokratik, 1 adegan 

gaya kepemimpinan moralis), kepemimpinan keluarga (2 gaya kepemimpinan otokratik dan 1 gaya 

kepemipinan diplomatis), kepemimpinan perusahaan (2 gaya kepemimpinan otokratik dan 3 gaya 

kepemimpinan moralis), kepemimpinan negara (1 gaya kepemimpinan diplomatis). 

Pengelompokkan tersebut didapat dengan memaknai adegan dari makna denotasi menjadi konotasi 

sesuai dengan metode semiotika Roland Barthes. Tahap terakhir dengan menganalisis 13 adegan 

yang terbukti bahwa sosok Habibie identik menggunakan gaya kepemimpinan otokratik, sedangkan 

gaya kepemimpinan kharismatis tidak ada satupun dalam film ini. 

Kata kunci : Representasi, Semiotika Roland Barthes, Film, Gaya Kepemimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

REPRESENTATION LEADERSHIP STYLE OF CHARACTER HABIBIE  

IN HABIBIE AINUN MOVIE 

 

By 

M.T.Riksa Samudra 

 

Presence of Habibie Ainun with unique display, implicit leadership style in crisis leadership era 

could increasing spirit for the next generation. Purpose of this research are to knowing and analyze 

leadership representation of Habibie using qualitative method and semiotics method of Roland 

Barthes. To get result of this research, reasearcher using observation methods, first step is 

watching Habibie Ainun full movie with 114 minutes duration, 78 scenes whiches there’s 19 scenes 

with motivation messages, 30 love scenes, 16 scenes with nationalism message, and 13 leadership 

messages. Second step re-watching Habibie Ainun movie with result leaderhip style grouping in 

accordance with personal leadership, family leadership, company leadership, and country 

leadership. Then grouped to autocratic leadership style, diplomatic leadership style, moral 

leadership style, and charismatic leadership style. Third phase step is watching this movie again 

with grouping personal leadership style (3 autocratic leadership style scenes, 1 moralleadership 

style scene), family leadership style (2 autocratic leadership style scenes and 1 diplomatic 

leadership style scene), company leadership style (2 autocratic leadership style, 3 moral leadership 

style), country leadership style (1 diplomatic leadership style). It grouped by scene’s interpreting 

from meaning denotation to connotation in accordance with semiotic method of Roland Barthes. 

The last step with analyzing 13 scenes whiches proven that Habibie used a lot of autocratic 

leadership style. meanwhile there’s no one of scene in this movie using the charismatic leadership 

style. 

Keywords: Representation, Semiotic of Roland Barthes, Film, Leadership Style. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film adalah hasil seni dan budaya manusia yang divisualisasikan melalui

media audio visual seperti televisi, internet, dan bioskop. Seni yang dimaksud

adalah bagaimana menciptakan teknik penyatuan gambar, suara, dan

pecahayaan yang mempunyai beragam arti yang memiliki keindahan karyanya

dan bisa diterima oleh penonton, hasil budaya sendiri dalam film memiliki arti

bahwa film bisa membentuk suatu pola pikir, karakter atau idiologi baru bagi

penikmatnya, sebagai contoh di Indonesia sendiri, ketika para remaja

menonton film barat yang berisikan tentang para remaja yang memakai

pakaian yang ketat, atau para remaja di barat yang menyukai party bernuansa

negatif, dengan menonton film tersebut secara tidak langsung remaja di

Indonesia terpengaruh akan hal-hal tersebut, menganggap bahwasanya hal

tersebut pantas diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga

mempengaruhi pola dan gaya hidup keseharian remaja tersebut dan

menghasilkan suatu kebudayaan baru bagi remaja-remaja di Indonesia.
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Film juga berperan sebagai media komunikasi antara sang pembuat film

dengan para penontonnya. Sebagai media komunikasi, film menyampaikan

pesan melalui alur dan konflik yang dibangun dalam jalinan cerita. Kemudian,

pesan tersebut diterima dan didefinisikan oleh para penonton melalui

interpretasi mereka masing-masing. Dalam menginterpretasikan pesan yang

terkandung dari sebuah film, pemahaman dalam film berperan aktif untuk

memahami pesan yang ingin disampaikan oleh sang pembuat film kepada para

penonton, Dapat disimpulkan bahwa film merupakan suatu gambaran audio

visual yang menggambarkan kehidupan sosial yang direkam dengan kamera

perekam dan berisikan pesan-pesan informasi di dalamnya kemudian

disebarluaskan melalui media.

Fenomena yang berkembang pada industri film di Indonesia saat ini pada

dasarnya didominasi oleh film remaja dan film horor, membuat Indonesia

tidak memiliki kualitas dan miskin nilai edukasi dalam film

(perfilman.perpusnas.go.id/kliping_artikel/detail/287, berita diakses pada

tanggal 3 April 2016 Pukul 15.13 WIB). Tetapi, ditengah banyaknya film

yang mendominasi itu muncullah film yang mengangkat derajat Industri film

Indonesia yang menggambarkan sosok tokoh Nasionalis dan mempunyai nilai

edukasi yang pantas dipertontonkan bagi pemuda Indonesia, salah satunya

yaitu film Habibie Ainun. Film Habibie Ainun bukanlah film pertama yang

mengangkat tema tokoh pemimpin di Indonesia, namun ada film lainnya

seperti, film Soekarno, film ini berisikan tentang pengalaman sejarah bangsa

Indonesia yang mengambil cerita tokoh sejarah sang proklamator yang juga

merupakan presiden RI yang pertama yakni Soekarno, film Jokowi dalam
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judul Jokowi adalah kita, yang menceritakan tentang profil kehidupan jokowi

semasa kecil hingga menjadi sosok pemimpin, KH Hasyim Asy'ari dalam

filmnya yang berjudul, Sang Kiai, yang menceritakan tentang perlawanan

terhadap tentara Jepang; Film Gie dalam judulnya Soe Hok Gie, Film ini

menggambarkan petualangan Soe Hok Gie mencapai tujuannya untuk

menggulingkan rezim Soekarno.

Berbeda dengan film-film diatas, Film Habibie Ainun sebagian besar

menceritakan tentang kisah percintaan Habibie kepada Ainun, tetapi dibalik

itu banyak sekali makna yang yang tersembunyi yang bisa diambil sebagai

bahan untuk penelitian. Film yang berdurasi 01:54:14 menit ini merupakan

sebuah karya yang sangat inspiratif dan penting bagi generasi muda bangsa ini

dan mampu memberikan sebuah inspirasi bagaimana menjadi seorang

manusia yang dapat bertanggung jawab dalam mengemban amanah di

kehidupan. Peneliti juga memilih film Habibie Ainun yang disutradarai oleh

Faozan Rizal ini karena film Habibie Ainun telah memperoleh beberapa

penghargaan dan masuk dalam beberapa nominasi serta memecahkan

rekor box office di tanah air, jika dibandingkan dengan film yang menyangkut

tentang profil lainnya film Habibie Ainun juga memegang peringkat pertama,

sebagai contoh dalam film jokowi adalah kita penontonnya berjumlah 60.301,

dalam film Soekarno penontonnya berjumlah 940.000 penonton, berbanding

dengan film Habibie dan Ainun yang mencapai 4.488.889 jumlah penonton

dan untuk skala tahun 2016 pun jumlah penonton film Habibie Ainun masih

dalam peringkat  ke 3 di Indonesia. (http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-
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h012-12-757306_habibieainun#.U2jkrleaeSo, diakses pada 20 Maret 2016

pukul 21.00).

Gambar 1.1. Rating film berdasarkan jumlah penonton

(Sumber : filmindonesia.or.id, 2016 )

Dalam suatu film pasti terdapat adegan dan dialog yang digunakan untuk

merepresentasikan pesan dari film tersebut Representasi merupakan sebuah

implementasi dari gambar visual yang tersaji dari sebuah gambar, film, lukisan

ataupun tanda-tanda yang dapat dimaknai secara mendalam serta dapat

memunculkan prespektif tersendiri bagi setiap orang yang melihatnya.

Representasi juga di definisikan sebagai penggunaan tanda dan proses

pemaknaan gagasan, pengetahuan atau pesan yang menampilkan ulang sesuatu

yang diserap, di indera, dibayangkan atau dirasakan dalam bentuk fisik yang

bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dan dipahami secara cultural,

dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang bermacam macam atau sistem

Hal ini melalui fungsi tanda yang kita tahu dan mempelajari realitas dan
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merupakan bentuk konkret (penanda) yang berasal dari konsep abstrak. Peneliti

meneliti gaya kepemimpinan yang direpresentasikan dari film Habibie Ainun

dikarnakan tokoh masyarakat seperti Habibie dalam film ini merupakan

panutan bagi remaja di Indonesia yang sedang mengalami krisis dalam

kepemimpinan. (https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f1l3, berita di akses pada

tanggal 07 September 2015 Pukul 16.20 WIB). Kepemimpinan atau leadership

adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau

bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Terry Hoyt (dalam

Kartono, 2003) kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang

lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut

untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan

kelompok.

Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk

mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku

atau kepribadian. Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki

suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-

anggota kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehingga

kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang

mendorong, memotivasi dan mengkordinasikan perusahaan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kartono (2008:34) gaya kepemimpinan

adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan

seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain, sedangkan Thoha

(2010:49) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma

prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba
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mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Peneliti memilih gaya

kepemimpinan sebagai fokus penelitian dalam penelitian ini karena gaya

kepemimpinan Habibie baik dalam memimpin keluarga, perusahaan dan

sebagai kepala negara dapat dikatakan baik dan seimbang, sehingga diharapkan

dapat menginspirasi masyarakat yang menonton film ini.

Melalui film ini juga diharapkan masyarakat khususnya para remaja Indonesia

dapat menjadikan film ini sebagai media pembelajaran dalam mengambil sisi

pesan dalam gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh sosok Habibie.

Karena pemuda adalah calon generasi penerus, dan calon pemimpin negara

bagi bangsa di masa depan, tanpa karakter gaya kepemimpinan yang kuat yang

dimiliki para pemuda, maka akan memiliki resiko yang besar di masa yang

akan datang bagi bangsa ini, jika pemuda tidak peduli dengan tanggung jawab

sebagai generasi penerus bangsa  maka lunturlah suatu kepemimpinan bagi

generasi penerus di masa depan. Ini merupakan sesuatu yang sangat krusial.

Ketika bangsa kita dipimpin oleh generasi penerus yang tidak mengetahui

tentang gaya kepemimpinan yang baik untuk memimpin, maka suatu

kepemimpinan bisa menjadi distorsi yang memiliki muatan sekedar seremonial

atau hanya sekedar ikut-ikutan dan lebih parah lagi mendorong kediktatoran

karena eksklusivitas.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis semiotika

Roland Barthes. Semiotika adalah suatu bidang studi yang mempelajari makna

atau arti dari suatu tanda atau lambang (Sobur, 2003:11). Metode analisis

semiotika digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis media dengan
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asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan melalui seperangkat tanda.

Teks media yang tersusun atas seperangkat tanda tersebut tidak pernah

membawa makna tunggal (Sobur, 2003:95). Peneliti memilih menggunakan

analisis representasi dengan semiotika dikarenakan peneliti ingin mengambil

pesan yang terdapat dari tanda, teks, percakapan, yang merepresentasikan gaya

kepemimpinan pada tokoh Habibie yang menurut peneliti memiliki makna

didalamnya.

Alasan peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian mengenai

resperentasi gaya kepemimpinan pada karakter Habibie dalam film Habibie

Ainun, karena film Habibie Ainun menggambarkan kisah nyata sosok

pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan dalam kehidupan sehari-

harinya, sosok karakter Habibie pun dalam film Habibie Ainun merupakan

seseorang yang mempunyai jiwa Nasionalis yang tinggi dan karakternya

merupakan sosok penuntun yang positif bagi pemuda bangsa, sehingga

peneliti pun beranggapan bahwa penelitian ini dapat diteruskan bila mana

melihat di era saat ini sosok seperti seorang Habibie sangat sulit ditemukan.

Karena hal tersebut lah peneliti mengangkat judul “Resperentasi Gaya

Kepemimpinan Pada Karakter Habibie Dalam Film Habibie Ainun.".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah diatas dapat dikemukakan

suatu perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah gaya kepemimpinan direpresentasikan pada tokoh Habibie

dalam film Habibie Ainun.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumasan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis representasi gaya kepemimpinan pada tokoh

Habibie dalam film Habibie Ainun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan dan referensi yang

berhubungan dengan metode penelitian komunikasi dan diharapkan bisa

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnnya yang

berhubungan dengan penelitian representasi gaya kepemimpinan pada

karakter Habibie dalam film Habibie Ainun.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah

pengalaman peneliti tentang segala hal yang berhubungan dengan ilmu

komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan penelitian representasi gaya

kepemimpinan pada karakter Habibie dalam film Habibie Ainun.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai

acuan. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan

langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori

maupun konsep. Adapun penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan

referensi untuk memudahkan peneliti dalam membuat penelitian ini. Peneliti

telah menganalisa 3 (tiga) penelitian terdahulu yang berkaitan, sejenis dalam

bentuk metode penelitiannya.

1. Representasi Pelaku Korupsi Di Indonesia Pada Film Kita Versus

Korupsi.

Penelitian oleh Shaela Hani Jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas

Lampung tahun 2015, dalam penelitiannya Shaela Hani meneliti sebuah

film yang didalamnya mengandung jenis penelitian studi deskriptif

kualitatif. Subjek penelitiannya adalah film “Kita Versus Korupsi”. Objek

penelitiannya adalah scene-scene melalui tokoh-tokoh pelaku korupsi di

Indonesia. Kesimpulan dari penelitian Shaela Hani mengangkat tema
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tentang perilaku korupsi yang ada di Indonesia. Dalam film ini mengusung

konsep omnibus yang artinya terdiri dari empat film pendek. Film garapan

KPK ini bertujuan sebagai sarana sosialisasi anti korupsi.

2. Representasi Nilai Kepemimpinan Dalam Film 300.

Penelitian oleh Nur Wahid Hidayat Fakultas Ilmu Komunikasi

Broadcasting Universitas Mercubuana tahun 2013. Penelitian yang

memakai analisis semiotik ini berisikan tentang nilai-nilai kepemimpinan

yang sesuai dengan konsep kepemimpinan yang berupa adanya tipe

ataupun fungsi pemimpin dalam kepemimpinan Leonidas sebagai seorang

raja Sparta, seperti fungsi pemberdayaan perencanaan dan sebagainya.

3. Representasi Nasionalisme Dalam Film Habibie Dan Ainun.

Film Habibie Ainun sebagian besar menceritakan tentang hubungan

keharmonisan dalam keluarga atau menceritakan tentang sosok seorang

tokoh Nasionalis Indonesia yang mempunyai nilai romantisme kecintaan

seumur hidupnya, tetapi Rony Oktari Hidayat Ilmu Komunikasi

Universitas Telkom Bandung 2015 memandang sisi lain bahwa Film

Habibie Ainun menceritakan sisi Nasionalisme dalam film Habibie Ainun,

peneliti dalam penelitian ini memakai metode analisis John Fiske dalam

membedah makna dan tanda dalam membedah.
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Metode Kesimpulan Perbedaan Penelitian

1. Shela Hani Jurusan Ilmu Komunikasi dari

Universitas Lampung tahun 2015

Representasi Pelaku

Korupsi Di Indonesia

Pada Film Kita Versus

Korupsi

Kualitatif
Deskriptif

Representasi pada penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana representasi pelaku

korupsi di Indonesia pada film “Kita Versus

Korupsi”. Pada penelitian ini, ada 11 scenes

yang mewakili tindakan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa film Kita

Versus Korupsi memberikan gambaran yang

berbeda terhadap pelaku korupsi. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak

dapat diidentikkan pada ciri fisik ataupun sifat

tertentu.

Memiliki perbedaan dari segi fokus

penelitian, dalam film ini Shela

Hani meneliti tentang representasi

pelaku korupsi di Indonesia.

2. Nur Wahid  Fakultas Ilmu Komunikasi

Broadcasting Universitas Mercubuana

2013

Representasi Nilai

Kepemimpinan Dalam

Film 300

Kualitatif
Deskriptif

Pada hasil penelitian, dapat dilihat bahwa

dalam film 300 menunjukan banyak terdapat

nilai – nilai kepemimpinan yang sesuai

dengan konsep kepemimpinan berupa adanya

tipe maupun fungsi pemimpin dalam

kepemimpinan Leonidas sebagai seorang raja

kerajaan Sparta, seperti fungsi pemberdayaan,

perencanaan, dan sebagainya.

Memiliki perbedaan dari segi

Metode analisis penelitian, dalam

penelitian ini, Nur Wahid

menggunakan metode analisis

semiotika Charles Sanders Pierce,

dalam penelitian ini peneliti

menggunakan semiotika Roland

Barthes.
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

3 Rony Oktari Hidayat Ilmu Komunikasi

Universitas Telkom Bandung 2015

Representasi Nasionalisme

Dalam Film Habibie Dan

Ainun

Kualitatif
Deskriptif

Representasi pada penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana pemahaman atau sikap

nasionalis yang ditunjukan setiap adegan pada

film Habibie Ainun yang hasilnya pada

penelitian ini ada terdapat 9 adegan tokoh

Habibie yang mengandung unsur

Nasionalisme

Memiliki perbedaan dari segi fokus

penelitian, dalam film ini Rony

Okhtari Hidayat meneliti tentang

representasi Nasionalisme dlam film

Habibie dan Ainun
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B. Penjelasan Teoritis

1. Makna Representasi dalam Media Massa

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat semakin mudahnya

mendapatkan sumber informasi baik melalui media cetak maupun

elektronik. Media memiliki andil yang besar dalam membentuk dan

membangun stereotip dalam pikiran masyarakat melalui tayangan-

tayangan yang merepresentasikan kehidupan sekitar masyarakat.

Penyampaian yang dikemas sedemikian apik sehingga terkadang tidak

menyadari bahwa sebenarnya itulah fakta yang terjadi di lingkungan

sekitar. Menyimak lebih jauh tentang penggambaran atau representasi.

Banyak hal yang sebenarnya dikiaskan dengan tanda atau simbol lain

dengan maksud tertentu. Maksud dan tujuan digunakannya tanda pun

bermacam ada yang dengan sengaja untuk mengalihkan atau

memberikan isyarat atau memberikan semacam sinyal yang hanya

diketahui oleh individu, kelompok ataupun masyarakat dimana mereka

memiliki pengetahuan yang sama.

Representasi merupakan suatu proses untuk memproduksi makna dari

konsep yang ada dipikiran kita melalui bahasa. Proses produksi makna

tersebut dimungkinkan dengan hadirnya sistem representasi. Namun,

proses pemaknaan tersebut tergantung pada latar belakang pengetahuan

dan pemahaman suatu kelompok orang terhadap suatu kode yang telah

mereka sepakati secara bersama.
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Kata representasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata

representation yang berarti suatu perwakilan atau penggambaran, secara

sederhana representasi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu

hal yang digambarkan melalui suatu media yang di salurkan dengan

penalaran kapasitas otak manusia untuk memproduksi serta memahami

makna dari suatu tanda. Representasi berhubungan dengan pola hidup

dan budaya masyarakat yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan

konsep-konsep idiologi dalam bentuk yang konkret, representasi juga

merupakan sebuah proses yang melahirkan kebudayaan, hal ini terjadi

karena suatu kebudayaan merupakan proses yang berjalan secara alami

karena adanya sebuah proses yang berulang.

Contoh kecil dalam hal ini ketika kita pindah didalam lingkungan

masyarakat yang baru, tentu secara tidak sadar kita akan membawa

budaya kita yang selama ini dijalankan di lingkungan tempat tinggal

yang lama, seperti budaya kita ketika kita berbahasa disuatu lingkungan

tempat tinggal yang lama, tentu tidak akan sama ketika kita berbahasa

dilingkungan tempat tinggal yang baru dan tidak memiliki budaya

berbahasa yang sama, maka ada kemungkinan hal tersebut akan menjadi

budaya yang baru dan akan diikuti juga oleh orang-orang yang tinggal di

lingkungan baru.

Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Michael Danesi (2010) dia

mendefinisikan bahwa proses merekam ide, pengetahuan, atau pesan

dalam Beberapa cara fisik disebut representasi. Ini dapat didefinisikan
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lebih tepat sebagai kegunaan dari tanda yaitu untuk menyambungkan,

melukiskan, meniru sesuatu yang dirasa, dimnegerti, diimajinasikan, atau

dirasakan dalam Beberapa bentuk fisik, dapat dikarakterisasikan sebagai

proses konstruksi bentuk X untuk menimbulkan perhatian kepada sesuatu

yang secara material atau konseptual yaitu Y, atau dalam bentuk spesifik

Y,X=y. (Danesi, 2010:24)

1.1. Representasi Dalam Film

Representasi juga bisa disebut sebagai tindakan menghadirkan atau

merepresentasikan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek

lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau

simbol. Representasi ini belum tentu bersifat nyata tetapi bisa juga

menunjukan dunia khayalan, fantasi, dan ide-ide abstrak.

Karakteristik film sebagai media massa mampu membentuk

semacam idiologi publik secara visual karena film selalu bertautan

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

Dengan kata lain, film merangkum pluralitas nilai yang ada di dalam

masyarakat, film juga mampu menangkap gejala-gejala dan

perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian disajikan

kembali kepada masyarakat untuk mendapat apresiasi. Sebagai salah

satu media komunikasi, film mengandung berbagai pesan yang ingin

disampaikan oleh penciptanya. Pesan-pesan tersebut dibangun dari

berbagai macam tanda yang terdapat dalam film.
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makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, berbeda

dengan film sekadar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai

representasi dari realitas, film membentuk dan menghadirkan

kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan

ideologi dari kebudayaannya

Menurut Alex Sobur (2009) film selalu mempengaruhi dan

membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan di baliknya.

Sobur juga mengatakan bahwa sebuah film dapat mewakili

pandangan pembuatnya untuk  mengkomunikasikan pandangan itu

terhadap masyarakat, ideologi bukanlah fantasi perorangan, namun

ideologi mewakili suatu kecenderungan umum untuk menukarkan

yang benar dengan apa yang tidak baik bagi kepentingan sendiri.

Sekalipun anggapan yang sangat luas tersebar ini tidak harus berarti

bahwa ideologi adalah suatu konsepsi palsu mengenai kesadaran,

namun anggapan itu mengakui bahwa hanya ada satu ideologi saja

yang dapat dikatakan benar, dan ada tanda-tanda bahwa kita dapat

menemukan ideologi mana yang benar dengan bersikap lebih

objektif (Sobur, 2009: 213-214).

Dengan kata lain film tidak bisa dipisahkan dari konteks masyarakat

yang memproduksi dan mengkonsumsinya. Selain itu sebagai

representasi dari realitas, film juga mengandung muatan ideologi

pembuatnya sehingga sering digunakan sebagai alat propaganda.

Representasi erat kaitannya dengan idologi dan identitas. Karena
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idiologi dan identitas akan muncul jika direpresentasikan. Maka

peneliti ingin melihat bagaimana media massa dalam hal ini adalah

media film yang berjudul Habibie Ainun merepresentasikan suatu

gaya kepemimpinan pada tokoh Habibie dalam film Habibie Ainun.

2. Kepemimpinan dan Gaya Kepemipinan

2.1 Kepemimpinan

Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan secara ilmiah mulai

berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang

lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal ini terlihat dari

banyaknya literatur yang mengkaji tentang kepemimpinan dengan

berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Kepemimpinan tidak

hanya dilihat dari prilaku saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan

sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon-calon pemimpin.

Sejarah timbulnya kepemimpinan, sejak nenek moyang dahulu kala,

kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan

peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan

sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka

untuk mempertahankan hidupnya menentang kebuasan binatang dan

menghadapi alam sekitarnya. Berangkat dari kebutuhan bersama

tersebut, terjadi kerjasama antar manusia dan mulai unsur-unsur

kepemimpinan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok

tersebut ialah orang-orang yang paling kuat dan pemberani, sehingga

ada aturan yang disepakati secara bersama-sama misalnya seorang
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pemimpin harus lahir dari keturunan bangsawan, sehat, kuat, berani,

ulet, pandai, mempunyai pengaruh dan lain-lain. Hingga sampai

sekarang seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat yang tidak

ringan, karena pemimpin sebagai ujung tombak kelompok.

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-

ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat

mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia, kepemimpinan

adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau

bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, yang diharapkan ataupun

diarahkan oleh orang yang memimpinnya, setiap orang yang ingin

menjadi pemimpin harus melalui proses karena kepemimpinan tidak

dapat terjadi hanya dalam sekejap. Kepemimpinan tidaklah

berkembang dalam satu hari melainkan seumur hidup. Menurut Terry

Hoyt dalam Kartono (2003) kepemimpinan adalah kegiatan atau seni

mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan

pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam

mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok (Kartono,

2003:33).

Menurut Young dalam Kartono (2003) lebih terarah dan terperinci

dari definisi sebelumnya, menurutnya kepemimpinan adalah bentuk

dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup

mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang
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berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian

khusus yang tepat bagi situasi yang khusus (Kartono, 2003:15)

Kepemimpinan itu berkembang setiap hari. Kemampuan memimpin

bukan hanya suatu bakat sejak lahir, tetapi sesungguhnya merupakan

kumpulan dari berbagai ketrampilan, yang hampir seluruhnya dapat

dipelajari serta ditingkatkan. Namun diperlukan suatu proses yang

tidak terjadi hanya dalam semalam, karena aspek kepemimpinan

sangat banyak, kehormatan, pengalaman, kekuatan, emosional,

ketrampilan membina hubungan dengan sesama, disiplin, visi, dan

sebagainya. Pemimpin yang sukses adalah orang yang belajar, dimana

proses belajarnya berkelanjutan, sebagai hasil dari disiplin pribadi dan

ketekunan. Jadi kepemimpinan berjalan dari hari ke hari dimana

sasaran setiap harinya haruslah menjadi sedikit lebih baik atau

membangun di atas kemajuan hari sebelumnya.

2.2. Gaya Kepemimpinan

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda

dalam memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu

disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan

suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam bentuk

pola tingkah laku atau kepribadian. Seorang pemimpin merupakan

seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara

bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok yang

mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan
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mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong,

memotivasi dan mengkordinasikan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Menurut Kartono (2008:34) gaya kepemimpinan adalah sifat,

kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan

seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut

Thoha (2010:49) gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba

mempengaruhi prilaku orang lain atau bawahan. Menurut Herujito

(2006:188) mengartikan gaya kepemimpinan adalah bukan bakat, oleh

karena itu gaya kepemimpinan dipelajari dan dipraktekan dalam

penerapannya harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sedangkan

menurut Wijaya Supardo (2006:4) mengungkapkan bahwa gaya

kepemimpinan adalah suatu cara dan porses kompleks dimana

seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi,

tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara

yang lebih masuk akal. Berdasarkan pengertian-pengertian gaya

kepemimpinan diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan

adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan,

mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan seseorang

dibawahnya untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas

kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

menurut Robert Albanese dan David D. Van Fleet (1994) dalam

Paramita (2015) berdasarkan kepribadian maka gaya kepemimpinan
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dibedakan menjadi 4  yaitu, gaya kepemimpinan otokratik, gaya

kepemimpinan diplomatis, gaya kepemimpinan kharismatis dan gaya

kepemimpinan moralis. (Paramita, 2015).

a. Gaya Kepemimpinan Otokratik

Kata otokratik diartikan sebagai tindakan menurut kemauan

sendiri, setiap produk pemikiran dipandang benar, keras kepala,

atau rasa aku yang keberterimaannya pada khalayak bersifat

dipaksakan. kepemimpinan otokratik merupakan kepemimpinan

yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan sikapnya yang

menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang lain dan

memiliki idealisme tinggi. Mifta Thoha (2010) mengartikan

kepemimpinan otokratik sebagai gaya yang didasarkan atas

kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. (Thoha, 2010: 49).

Menurut Sudarwan Danim (2004) pemimpin otokratik memiliki

ciri-ciri antara lain:

1. Beban kerja pada umumnya ditanggung oleh pemimpin.

2. Bawahan, oleh pemimpin hanya dianggap sebagai pelaksana

dan mereka tidak boleh memberikan ide-ide baru.

3. Bekerja dengan disiplin tinggi, belajar keras, dan tidak kenal

lelah.

4. Menentukan kebijakan sendiri dan kalaupun bermusyawarah

sifatnya hanya penawar saja.



22

5. Memiliki kepercayaan yang rendah terhadap bawahan dan

kalaupun kepercayaan diberikan, didalam dirinya penuh

ketidak percayaan.

6. Komunikasi dilakukan secara tertutup dan satu arah.

7. Korektif dan minta penyelesaian tugas pada waktu sekarang.

Kelebihan model kepemimpinan otokratik ini ada di pencapaian

prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi

langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu

adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil.

Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dingin dan

sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian

merah ini dan mereka sangat mementingkan tujuan. Gaya

kepemimpinan otokratik ini kadang kala menekankan kepada

bawahannya supaya tidak menjadi ancaman, dengan kedisiplinan

yang tidak masuk akal atau dengan target yang tak mungkin

dicapai. Gaya kepemimpinan otokratik ini bisa efektif bila ada

keseimbangan antara disiplin yang diberlakukan kepada bawahan

serta ada kompromi terhadap bawahan (Paramita, 2015).

b. Gaya Kepemimpinan Diplomatis

Kepemimpinan diplomatis merupakan kekuatan personal dan

keikutsertaan para pengikut pada proses pemecahan masalah dan

pengambilan keputusan didalam kepemimpinan. Kelebihan gaya

kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya.
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Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi

keuntungan dirinya. Sisanya, melihat dari sisi keuntungan

lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa

melihat kedua sisi, dengan jelas. Apa yang menguntungkan dirinya,

dan juga menguntungkan lawannya. Kesabaran dan kepasifan

adalah kelemahan pemimpin dengan gaya diplomatis ini.

Umumnya, mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan.

Namun kesabarannya ini bisa sangat keterlaluan. Mereka bisa

menerima perlakuan yang tidak menyengangkan tersebut, tetapi

pengikut-pengikutnya tidak. Dan seringkali hal inilah yang

membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin. Menurut

Danim (2004) kepemimpinan diplomatis bertolak dari asumsi

bahwa hanya dengan kekuatan kelompok, tujuan-tujuan yang

bermutu tercapai. Gaya pemimpin diplomatis memiliki ciri-ciri

antara lain:

1). Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama

personalia organisasi itu.

2). Bawahan, oleh pemimpin dianggap sebagai komponen

pelaksana secara integral harus diberi tugas dan tanggung jawab.

3). Disiplin akan tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah secara

bersama.

4). Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan

tanggung jawab pengawasan

5). Komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah.
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Gaya kepemimpinan diplomatis ini akan efektif bila :

1). Pemimpin mau berjuang untuk berubah ke arah yang lebih.

2). Punya semangat bahwa hidup ini tidak selalu win-win solution,

ada kalanya terjadi win-loss solution. Pemimpin harus

mengupayakan agar dia tidak selalu kalah, tetapi ada kalanya

menjadi pemenang. (Paramita, 2015).

c. Gaya Kepemimpinan Moralis

Gaya kepemimpinan moralis merupakan kepemimpinan yang

sifatnya terbuka untuk masyarakat atau bawahanya, umumnya

mereka yang mempunya sifat gaya kepemimpinan moralis tidak

memandang remeh masyarakat dan bawahannya mereka lebih

bersifat berbaur dan menghargai masyarakat atau bawahannya,

contoh dari pemimpin bergaya kepemimpinan moralis dikehidupan

realistis seperti presiden Jokowi yang umumnya hangat dan sopan

terhadap warga negaranya sendiri Jokowi lebih memperhatikan dan

mau mendengar saran dari masyarakatnya. menurut Mifta Thoha

(2010) Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah

umumnya Mereka hangat dan sopan kepada semua orang termasuk

pada bawahanya. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap

permasalahan bawahannya, sabar dan juga murah hati merupakan

Segala bentuk kebajikan yang ada dalam diri pemimpin ini. Orang -

yang datang karena kehangatannya terlepas dari segala

kekurangannya. Kelemahan dari pemimpinan seperti ini adalah

emosinya. Rata orang seperti ini sangat tidak stabil, kadang bisa
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tampak sedih dan mengerikan, kadang pula bisa sangat

menyenangkan dan bersahabat. Gaya kepemimpinan moralis ini

efektif bila :

1) Keberhasilan seorang pemimpin moralis dalam mengatasi

kelabilan emosionalnya, seringkali menjadi perjuangan seumur

hidupnya.

2) Belajar mempercayai orang lain atau membiarkan melakukan

dengan cara mereka, bukan dengan cara anda (Paramita, 2015).

d. Gaya Kepemimpinan Karismatis

Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu

menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang

membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya

kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan

dan tantangan. Mungkin, kelemahan terbesar tipe kepemimpinan

model ini bisa di analogikan dengan peribahasa Tong Kosong

Nyaring Bunyinya. Mereka mampu menarik orang untuk datang

kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang-orang yang datang

ini akan kecewa karena ketidak konsistenan. Apa yang diucapkan

ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggung jawabannya,

si pemimpin akan memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji.

Menurut Danim (2004) Gaya kepemimpinan kharismatis bisa

efektif jika :
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1). Mereka belajar untuk berkomitmen, sekalipun seringkali

mereka akan gagal.

2). Mereka menempatkan orang-orang untuk menutupi kelemahan

mereka, dimana kepribadian ini berantakan dan tidak

sistematis. (Paramita, 2015).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang konsisten

yang ditunjukkan pemimpin dan diketahui oleh pihak lain ketika

pemimpin berusaha mempengaruhi orang lain.

3. Representasi Gaya Kepemimpinan dalam film sebagai media masa

Representasi gaya kepemimpinan dalam film sebagai media masa, dimana

representasi mempunyai arti sebagai alat untuik menyampaikan sebuah

makna dengan tujuan dapat merubah ideologi sosial. Proses produksi

makna tersebut dimungkinkan dengan hadirnya sistem representasi yang

tergantung pada latar belakang pengetahuan dan pemahaman suatu

kelompok orang terhadap suatu kode yang telah mereka sepakati secara

bersama, representasi juga bisa dikatakan mempunyai kaitan yang erat

dengan identitas, karena identitas muncul jika direpresentasikan

Gaya kepemimpinan sendiri mempunyai pengaruh besar, karena gaya

kepemimpinan merupakan prinsip yang di harapkan dapat mendatangkan

manfaat bagi  kesejahteraan masyarakat luas, gaya kepemimpinan sendiri

mempunyai peranan yang di harapkan bagi masyarakat untuk merubah

suatu paradigma atau sistem yang kurang baik dalam sistem
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kepemimpinan sebelumnya yang diharapkan masyarakat untuk mencapai

tujuan bersama yang kongkret. Fungsi film sebagai media massa sendiri,

sebagai media massa agar masyarakat memahami arti dalam film itu

sendiri dan terutama dengan audio visualnya, yang dapat mudah

mempengaruhi masyarakat. Karakteristik film sebagai media massa

mampu membentuk semacam idiologi publik, karena film selalu bertautan

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

Dengan kata lain, film merangkum nilai yang ada di dalam masyarakat,

film juga mampu menangkap gejala-gejala dan perubahan yang terjadi

dalam masyarakat yang kemudian disajikan kembali kepada masyarakat

untuk mendapat apresiasi. Sebagai salah satu media komunikasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi gaya kepemimpinan dalam

film sebagai media masa memiliki arti, dengan merepresentasikan gaya

kepemimpinan dalam media massa, dapat memberikan efek dan dampak

yang besar bagi ideologi masyarakat. Secara langsung ideologi

masyarakat dapat berubah dikarenakan media massa sebagai alat

komunikasi yang tersalur langsung antara objek dan subjek secara luas

yang tidak memberikan batas atau sekat kepada pesan yang akan di

salurkan secara luas. Dengan secara langsung gaya kepemimpinan yang

digambarkan dalam film tersebut akan sangat mempengaruhi pola

pandang masyarakat yang awalnya hanya mengetahui gaya kepemimpinan

secara tidak mendalam kemudian menjadi lebih luas tentang gaya

kepemimpinan itu sendiri.
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4. Metode Analisis Penelitian Semiotika

Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-

tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan

kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri . Konsep dasar tradisi semiotik

adalah sebagai berikut :

1. Tanda, didefinisikan sebagai stimulus yang menandakan atau

menunjukkan beberapa kondisi lain – seperti ketika asap menandakan

adanya api.

2. Simbol, biasanya menandakan tanda yang kompleks dengan banyak

arti, termasuk arti yang sangat khusus. (Littlejohn, 2009:53-54).

Menurut Barthes dalam Vera (2014) semiologi hendak mempelajari

bagaimana kemanusiaan. Memaknai, dalam hal ini tidak dapat disamakan

dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak

hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.

Barthes, dengan demikian melihat signifikansi sebagai sebuah proses

yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikansi tak

terbatas pada bahasa, tetapi juga pada hal-hal lain di luar bahasa. Barthes

menganggap kehidupan sosial sebagai sebuah signifikansi (Vera,

2014:26). Dengan kata lain, kehidupan sosial, apa pun bentuknya,

merupakan suatu sistem tanda tersendiri Semiotik selalu dibagi ke dalam

tiga wilayah kajian, seperti yang diungkap oleh (Littlejohn, 2009:55-56):



29

a. Semantik, berbicara tentang bagaimana tanda-tanda saling

berhubungan dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan

oleh tanda-tanda. Kapanpun kita memberikan suatupertanyaan “apa

yang direpresentasikan oleh tanda?“ maka kita berada dalam ranah

semantik. Sebagai prinsip dasar semiotik, representasi selalu

dimediasi oleh interpretasi sadar seseorang dan interpretasi atau arti

apapun bagi sebuah tanda akan mengubah satu situasi ke situasi

lainnya.

b. Sintagmatik, merupakan kajian hubungan di antara tanda-tanda.

Tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya.

Hampir semuanya selalu menjadi bagian dari sistem tanda atau

kelompok tanda yang lebih besar yang diatur dalam cara-cara

tertentu. Semiotik tetap mengacu pada prinsip bahwa tanda-tanda

selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda lain.

c. Pragmatik, bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam

kehidupan manusia atau penggunaan praktis serta berbagai akibat

dan pengaruh tanda pada kehidupan sosial. Kajian ini memiliki

pengaruh yang paling penting dalam teori komunikasi karena tanda-

tanda dan sistem tanda dilihat sebagai alat komunikasi manusia.

4.1. Model Semiotika Roland Barthes

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan model

semiotika Roland Barthes dibandingkan dengan model semiotika

lainnya dikarnakan peneliti menganggap bahwa teori semiotika Roland
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Barthes yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini untuk

mengungkap makna konotasi, denotasi dan mitos. Roland Barthes

adalah seorang filsuf asal Perancis yang dikenal dengan teori

semiotikanya. Barthes meyakini bahwa hubungan antara penanda dan

petanda tidak terbentuk secara alamiah melainkan bersifat arbiter.

Pandangan Barthes ini hampir sama sama dengan yang dikemukakan

oleh Saussure. Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan

mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif. Barthes juga

melihat aspek lain dari penandaan, yaitu “mitos” yang menandai suatu

masyarakat (Vera, 2014:27). Denotasi dalam pandangan Barthes

merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup.

Tataran denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan

pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya, yang disepakati

bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas. Tanda konotatif

merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna

atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya

terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran (Vera,2014:28).

Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan konsep mitos dalam

arti umum. Barthes mengemukakan mitos sebagai bahasa, maka mitos

adalah sebuah sistem komunikasi dan mitos adalah sebuah pesan (Vera,

2014:28).

Barthes mengemukakan bahwa mitos dalam pengertian khusus ini

merupakan perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk
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lama di masyarakat itulah mitos. Contoh-contoh mitos dalam

pandangan Roland Barthes; anggur (wine) menurut Barthes dalam

ekspresi lapis pertama bermakna minuman beralkohol yang terbuat dari

buah anggur, Namun, pada lapisan kedua, anggur dimaknai sebagai

suatu ciri ‘ke-Prancisan yang diberikan masyarakat dunia pada jenis

minuman ini. Orang selalu menganggap wine, ya Prancis, padahal

banyak negara lain juga memproduksi minuman sejenis. Berdasarkan

contoh tersebut, Barthes ingin memperlihatkan bahwa gejala suatu

budaya dapat memperoleh konotasi sesuai dengan sudut pandang suatu

masyarakat. Jika memperoleh konotasi itu sudah mantap, maka hal

tersebut akan menjadi mitos, sedangkan mitos yang sudah mantap akan

menjadi ideologi (Barthes, dalam Vera, 2014:29). Rumusan tentang

signifikansi dan mitos dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Signifikansi Dua Tahap Roland Barthes
Sumber : Sobur (2004:127-128)

Signifikansi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan

signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes
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menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda.

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukan

signifikansi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-

nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau

paling tidak intersubjektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang

digambarkan tanda terhadap sebuah objek; sedangkan konotasi adalah

bagaimana menggambarkannya (Sobur, 2004:126-128).

C. Kerangka Pikir Penelitian

Representasi merupakan suatu cara untuk memproduksi suatu makna. Makna

dikonstruksi melalui kode atau bahasa tertentu. Proses representasi

dipengaruhi oleh latar belakang orang yang memaknainya. Begitu pula dalam

merepresentasikan gaya kepemimpinan yang ada pada film Habibie Ainun.

Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda akan memberi pemaknaan

yang berbeda pula sesuai dengan apa yang ada di pikiran masing-masing

orang. Film Habibie Ainun yang disutradarai oleh Faozan Rizal ini

merupakan sebuah karya yang sangat inspiratif dan penting bagi generasi

muda bangsa ini dan mampu memberikan sebuah inspirasi bagaimana

menjadi seorang manusia yang dapat bertanggung jawab dalam mengemban

amanah di kehidupan.

Berdasarkan teori semiotika Roland Barthes akan ditemukan sejumlah

signifier (penanda) dan signified (petanda) melalui gambar dan suara yang
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merupakan proses signifikansi tahap pertama atau makna denotasi. Makna

denotasi tersebut dapat langsung terlihat dari menonton film Habibie Ainun

Kemudian makna denotasi tersebut menjadi makna konotasi dan berkembang

menjadi sebuah mitos, jika terdapat mitos pada makna konotasi dalam gaya

kepemimpinan, yang hasilnya merepresentasikan gaya kepemimpinan pada

tokoh Habibie dalam film Habibie Ainun. Berdasarkan penjelasan di atas,

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan

berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Film Habibie Ainun

Analisis Semiotik Roland Barthes

Resperentasi Gaya Kepemimpinan
Pada Karakter Habibie Dalam Film

Habibie Ainun

Otokratik Diplomatis Moralis Karismatis

Gaya Kepemimpinan
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada representasi gaya kepemimpinan pada film

Habbie Ainun. Representasi tersebut dilakukan dengan cara memproduksi

makna dari konsep yang ada di pikiran kita melalui bahasa. Proses produksi

makna tersebut, dimungkinkan dengan hadirnya sistem representasi namun,

proses tersebut tergantung pada latar belakang pengetahuan dan pemahaman

suatu kelompok orang terhadap suatu kode yang mereka sepakati bersama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian, dan merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2011:6). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan karena

permasalahan yang diteliti sangat dinamis dan penuh makna sehingga tidak

mungkin data pada film Habibie ainun yang dinamis dan penuh makna

tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan

pendekatan semiotika Roland Barthes sebagai teori utama yang

merepresentasikan gaya kepemimpinan karena didalam film Habibie Ainun
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terdapat tanda-tanda yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan pendekatan

semiotika Roland Barthes. Contoh konkretnya adalah suara (intonasi bicara)

tegas khas seorang pemimpin yang diperankan dalam sosok Habibie pada

adegan ketika Habibie menjelaskan bagaimana cara pembuatan prototipe

gerbong ruang luas kereta hal ini diklasifikasikan peneliti sebagai tahap 1

atau makna konotasi. Lalu, sesuai dengan teori semiotika yang diungkap oleh

Roland Barthes, peneliti kemudian menginterpretasikan tanda tersebut

(makna denotasi/tahap 2) yaitu, dengan tegasnya Habibie digambarkan dalam

adegan tersebut melalui kekuatan dari tanda (dalam hal ini suara tegas

Habibie) sehingga membuat semua orang yang ikut serta dalam rapat tidak

menyangka bahwa seorang sosok Habibie yang notabene berasal dari negara

berkembang seperti Indonesia mampu menghasilkan pemikiran jenius dengan

merancang pembuatan prototipe gerbong ruang luas kereta. Berdasarkan

contoh representasi gaya kepemimpinan diatas peneliti menyimpulkan bahwa

adanya keterkaitan antara pendekatan semoitika Roland Barthes dengan

representasi gaya kepempinan yang ada dalam film Habibie Ainun.

B. Metode Penelitian

Dalam konteks pendekatan kualitatif ini metode yang digunakan untuk

menganalisa adalah dengan memakai semiotika. Semiotika adalah ilmu

khusus yang menelaah sistem tanda. Dengan model semiotik yang

dikembangkan oleh Roland Barthes. Berdasarkan teori semiotika Roland

Barthes akan ditemukan sejumlah signifier (penanda) dan signified (petanda)

melalui adegan dan dialog yang merupakan proses signifikansi tahap pertama
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atau makna denotasi. Makna denotasi tersebut dapat langsung terlihat dari

menonton film Habibie Ainun. Kemudian makna denotasi tersebut menjadi

makna konotasi, dan makna konotasi itu dikembangkan menjadi mitos, jika

mitos tersebut ada dalam penggambaran adegan dan dialog atau konotasi yang

terdapat dalam gaya kepemimpinan.

1.
Signifier

( penanda )

2.
Signified

( pertanda )

3.
Denotative sign

( tanda denotatif )
4. Connotative Signifier

( penanda konotatif )
5. Connotative Signified

( pertanda konotatif )

6.
Connotative Sign
( tanda konotatif )

Gambar 3.1 Peta Tanda Roland Barthes

Sumber : (Paul Cobley & Litza Jansz dalam Sobur, 2004:69)

Dapat di lihat di dalam peta di atas yang menggambarkan bahwa tanda

denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan pertanda (2). Akan tetapi, pada saat

bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Denotasi dalam

pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat

tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan

pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya-benarnya, yang disepakati

bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas. Tanda konotatif

merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna atau

makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti.
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Penelitian didapatkan dengan cara observasi, yang pertama dengan menonton

keseluruhan film Habibie Ainun yang berdurasi 01:54:14 menit dan

menghitung serta membagi adegan yang terdapat dalam film Habibie Ainun,

guna mencari adegan yang mengandung gaya kepemimpinan pada sosok

Habibie dalam film Habibie Ainun. Tahap kedua yaitu menonton ulang film

tersebut dengan hasil pengelompokan gaya kepemimpinan sesuai

kepemimpinan pribadi, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan perusahaan

dan kepemimpinan negara. Kemudian dikelompokan menjadi gaya

kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan diplomatis, gaya

kepemimpinan moralis dan gaya kepemimpinan kharismatis. Tahap

selanjutnya menonton ke tiga kali dengan pengelompokan jumlah gaya

kepemimpinan yang ada pada jenis kepemimpinan sesuai dalam sosok

Habibie pada film. Pengelompokan tersebut didapat dengan memaknai

adegan dari makna denotasi menjadi konotasi, dan makna konotasi

dikembangan menjasdi mitos jika mitos tersebut ada dalam penggambaran

adegan dan dialog sesuai dengan teori semiotika Roland Barthes. Tahap

terakhir dengan menganalisis adegan karakter Habibie yang mendominasi

gaya kepemimpinan.

C. Fokus Penelitian

Film Habibie Ainun merupakan film yang menceritakan tentang perjalanan

hidup Habibie dan Ainun, didalam film ini banyak memperlihatkan, kisah

cinta dan kisah perjuangan Habibie dalam memimpin keluarga, memimpin

perusahaan dan memimpin negara yang di jalani oleh Habibie, namun di
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dalam penelitian ini peneliti memiliki fokus penelitian pada gaya

kepemimpinan yang diperlihatkan oleh karakter Habibie dalam film Habibie

Ainun, karena suatu kepemimpinan yang baik dapat dilihat dari gaya

kepemimpinannya

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah isi dari film Habibie Ainun.

Berdasarkan adegan dan dialog yang ada pada film tersebut untuk diteliti

gaya kepemimpinan pada karakter Habibie dalam film Habibie Ainun.

Peneliti menggunakan data yang bersumber dari file video DVD film

Habibe Ainun.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan membaca, dan mengutip

sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, kamus, jurnal, dan internet

yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan data terhadap film Habibie Ainun dilakukan dengan cara

menonton berulang-ulang melalui rekaman film tersebut,

mengelompokkan adegan-adegan yang sesuai dengan wacana yang

dimunculkan dan mencatat dialog yang terjadi dalam adegan-adegan pada
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tiap scene yang telah dipilih. Dimana hasil data tersebut telah dianalisis

dengan menggunakan teori-teori yang relevan untuk menghasilkan

kesimpulan.

2. Studi Pustaka

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang

berasal dari buku-buku catatan-catatan lain, penelitian terdahulu, dan

penelusuran internet, sesuai dengan materi penelitian untuk dijadikan

referensi dan bahan argumentasi. kegiatan ini dilakukan dengan cara

mengkaji dan menganalisis berbagai literatur serta bacaan yang berkaitan

dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Data kualitatif

dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang

diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Tahapan analisis data

memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama

penilaian kualitas terhadap suatu riset. Artinya, kemampuan periset memberi

makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya

memenuhi unsur reliabilitas dan validitas atau tidak.
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Secara lebih rinci, uraian ringkas mengenai langkah-langkah analisisnya

diolah dari analisis semiotik, yaitu :

1. Inventarisasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya baik dari dokumentasi maupun studi kepustakaan.

2. Melakukan pengamatan adegan ataupun hal-hal yang terjadi dalam scene

film.

3. Kategorisasi model semiotik, menentukan model semiotik yang

digunakan, yakni model semiotika Roland Barthes.

4. Klasifikasi data, identifikasi teks (tanda), alasan-alasan tanda tersebut

dipilih, tentukan pola semiosis, dan tentukan kekhasan wacananya dengan

mempertimbangkan elemen semiotika dalam scene yang dianggap

mewakili representasi gaya kepemimpinan.

5. Penarikan kesimpulan, penilaian terhadap data-data yang ditemukan

dibahas dan dianalisis selama penelitian.

Berdasarkan uraian teori di atas bisa disimpulkan teknis analisis yang

dipakai peneliti, yaitu:

1. Peneliti menonton film Habibie Ainun terlebih dahulu dan menghitung

serta membagi adegan yang terdapat dalam film Habibie Ainun, guna

mencari adegan yang mengandung gaya kepemimpinan pada sosok

Habibie

2. Pengelompokan adegan dengan hasil pengelompokan gaya kepemimpinan

sesuai kepemimpinan pribadi, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan

perusahaan dan kepemimpinan negara. Kemudian dikelompokan menjadi
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gaya kepemimpinan otokratik,  gaya kepemimpinan diplomatis, gaya

kepemimpinan moralis dan gaya kepemimpinan kharismatis.

3. Menonton ke tiga kali dengan pengelompokan jumlah gaya kepemimpinan

yang ada pada jenis kepemimpinan sesuai dalam sosok Habibie pada film.

Pengelompokan tersebut didapat dengan memaknai adegan dari makna

denotasi menjadi konotasi, dan makna konotasi dikembangan menjasdi

mitos jika mitos tersebut ada dalam penggambaran adegan dan dialog

sesuai dengan teori semiotika Roland Barthes.

4. Mengklasifikasi data dengan melakukan capture scene-scene yang

dianggap mewakili representasi gaya kepemimpinan.

5. Penarikan kesimpulan, penilaian terhadap data-data yang ditemukan

dibahas dan dianalisis pada adegan karakter Habibie yang mendominasi

gaya kepemimpinan.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Film Habibie Ainun

Film yang diangkat dari buku biografi yang ditulis sendiri oleh Habibie ini,

menceritakan seorang pemuda jenius ahli pesawat terbang bernama Rudy Habibie

yang diperankan oleh Reza Rahadian yang mempunyai mimpi mulia.

Mempersatukan Bangsa Indonesia. Sedangkan lawan mainnya yaitu seorang gadis

cantik bernama Ainun yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari adalah seorang

dokter muda yang sangat cerdas dengan masa depan karir yang cemerlang.

Gambar 4.1 Cover Film Habibie Ainun



43

Film yang diangkat dari buku biografi yang ditulis sendiri oleh Habibie ini,

menceritakan seorang pemuda jenius ahli pesawat terbang bernama Rudy Habibie

yang diperankan oleh Reza Rahadian yang mempunyai mimpi mulia.

mempersatukan bangsa Indonesia. Sedangkan lawan mainnya yaitu seorang gadis

cantik bernama Ainun yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari adalah seorang

dokter muda yang sangat cerdas dengan masa depan karir yang cemerlang. Dua

sahabat SMP ini bertemu lagi di kota Bandung pada tahun 1962. Seketika itu

Habibie jatuh cinta kepada Ainun yang baginya memiliki raut wajah semanis gula.

Ainun tidak hanya mencintai pemuda jenius tersebut, namun percaya akan mimpi

dan visi Habibie.

Akhirnya mereka berdua menikah dan terbang ke Jerman. Habibie dan Ainun tahu

bahwa mereka mempunyai mimpi yang besar dan tak mudah untuk

mewujudkannya. Setelah mereka menikah, mereka pergi ke Jerman kemudian

menyelesaikan studi S3 disana dan berharap kembali ke Indonesia untuk membuat

pesawat. Namun Habibie mengalami hambatan untuk mencapai hal tersebut, dan

pada suatu ketika Habibie di beri kesempatan untuk membuat pesawat di

negerinya sendiri. Kemudian Habibie di tunjuk untuk menjadi menteri pada tahun

1978 sampai 1998, setelah itu menjadi wakil presiden pada tahun 14 Maret 1998-

21 Mei 1998, kemudian menjadi presiden menggantikan Soeharto pada tanggal 20

Oktober 1999. Ainun sangat tidak suka dengan perilaku Habibie yang tidak

mementingkan dirinya sendiri, dan Habibie memutuskan untuk mengundurkan diri

dari jabatannya. Akhirnya mereka kembali ke Jerman mereka dikaruniai 2 orang
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anak dan Ainun berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi dokter anak. Namun

sepulangnya dari Jerman tiba-tiba Ainun sakit dan di vonis menderita kanker

ovarium stadium 4. Habibi baru mengetahui penyakit Ainun karena selama ini

Ainun selalu menutupi penyakitnya. Habibie adalah sosok yang setia menemani

Ainun dalam keadaan apapun hingga Ainun menutup mata untuk selama-lamanya.

1. Data Produksi dan Kerabat Kerja

Judul : Habibie &  Ainun
Produser : Hanung Bramantyo
CO-Produser : Dhamo Punjabi, Manoj Punjabi
Sutradara : Faozan Rizal
Penulis : Ginatri S. Noer, Ifan Adriansyah Ismail
Penata Kamera : Ipung Rachmat Syaiful
Penyunting Gambar : Wawan I, Wibowo
Penata Suara : Hery Kuntoro
Penata Artistik : Fauzi
Durasi : 118 menit
Genree : Drama Indonesia
Produksi : MD Entertainment
Rilis : 20 Desember 2012
Studio : MD Pictures
Distribusi : MD Pictures
Lokasi : Jakarta
Negara : Indonesia
Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Jerman

2. Penghargaan

Dalam pengumuman dan pembacaan nomine FFB 2013 oleh regu pengurus

Forum Film Bandung periode 2012-2014 di Sunan Ambu Kampus STSI

Bandung, Kamis 16 Mei 2013, Habibie & Ainun meraih nominasi sebagai

Film Terpuji, Pemeran Utama Pria Terpuji (Reza Rahadian), dan Pemeran

Utama Wanita Terpuji (Bunga Citra Lestari). Serta, Penata Musik Terpuji
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(Tya Subiakto Satrio), Poster Terpuji, Penata Suara Terpuji (Satrio Budiono),

Penata Editing Terpuji (Wawan I Wibowo).

3. Pemeran Adegan

Reza Rahardian sebagai Habibie

Bunga Citra Lestari sebagai Ainun Habibie

Tio Pakusadewo sebagai presiden H. M Soeharto

Ratna Riantiarno sebagai R.A. Tuti Marini Puspowardojo (Ibu Habibie)

Mike Lucock sebagai Ilham Akbar Habibie

Christoffer Nelwan sebagai Thareq Kemal Habibie

Vitta Mariana sebagai Dr. Arlis Reksoprodjo (sahabat Ainun)

Esa Sigit sebagai Habibie muda

Marsha Natika sebagai Ainun muda

Bayu Oktara sebagai Fanny Habibie

B. Daftar Pemain Film Habibie Ainun

1. Reza Rahardian sebagai Habibie

Gambar 4.2. Reza Rahardian
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Reza Rahadian Matulessy atau yang sering di sapa Reza Rahadian, aktor

kelahiran Bogor, 5 Maret 1987 ini, memerankan pemain utama dengan sangat

baik. Dengan riset dan mempelajari tentang Habibie bahkan sampai wawancara

personal untuk mendapatkan feel dalam memerankan karakter Habibie ini juga

dijalankannya.

2. Bunga Citra Lestari sebagai Ainun Habibie

Gambar 4.3. Bunga Citra Lestari

BCL atau Bunga Citra Lestari Bunga Citra Lestari lahir di Jakarta, 22 Maret

1983, artis wanita yang kerap menghiasi monitor kaca ini memerankan (alm)

Ainun, istri dari Pak Habibie. BCL sukses memerankan peran Ibu Ainun,

walaupun mengalami kesulitan dalam memerankan Ibu Ainun karena tidak



47

banyak informasi mengenai bagaimana tingkah laku hingga gaya bicara Ibu

Ainun.

3. Esa Sigit sebagai Habibie muda

Gambar 4.4. Esa Septian Pramuda

Esa Septian Pramuda atau yang lebih dikenal dengan Esa Sigit, lahir di

Palembang, 4 September 1994 umur 21 tahun. Esa Septian Pramuda begitu

baik memerankan Habibie disaat usia muda.
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4. Marsha Natika sebagai Ainun muda

Gambar 4.5. Marsha Natika

Marsha Natika, adik kandung  Zaskia Adya Mecca. lahir di Jakarta, 18

Juni 1992, merupakan seorang aktris muda berkebangsaan Indonesiaa

yang memerankan peran Ainun saat muda.

5. Ratna Riantiarno sebagai R.A. Tuti Marini Puspowardojo (Ibu

Habibie)

Gambar 4.6. Ratna Riantiarno

Ratna Riantiarno adalah seorang aktris, manajer seni pentas dan juga

aktivis teater Indonesia. Lahir di Manado, 23 April 1952, dalam film ini
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memerankan Ibu Habibie yang bernama R.A. Tuti Marini

Puspowardojo.

6. Tio Pakusadewo sebagai H. M Soeharto

Gambar 4.7. Tio Pakusdewo

Tio Pakusadewo mulai dikenal oleh publik Indonesia setelah berperan

dalam film layar lebar Cinta Dalam Sepotong Roti arahan Garin

Nugroho pada tahun 1990, Pada awal tahun 1990-an, tokoh yang masih

terhitung kerabat Kadipaten Pakualaman ini dikenal sebagai bintang

film muda yang penuh talenta. Berkat perannya sebagai Aria, seorang

komponis idealis dalam film Lagu Untuk Seruni 1991, ia meraih Piala

Citra di Festival Film Indonesia 1991 untuk kategori Aktor Terbaik.

Irwan Susetyo Pakusadewo adalah salah satu aktor Indonesia kelahiran

Jakarta, 2 September 1963. Beliau memerankan peran sebagai H M

Soeharto yang menjadi Presiden Republik Indonesia pada zamannya.
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C. Sinopsis Film Habibie Ainun

Film Habibie & Ainun menceritakan seorang pemuda jenius ahli pesawat terbang

bernama Rudy Habibie yang diperankan oleh Reza Rahadian yang mempunyai

mimpi mulia dengan membuat sebuah truk terbang untuk mempersatukan Bangsa

Indonesia. Sedangkan lawan mainnya yaitu seorang gadis cantik bernama Ainun

yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari (BCL) adalah seorang dokter muda yang

sangat cerdas dengan masa depan karir yang cemerlang. Dua sahabat SMP ini

bertemu lagi di kota Bandung pada tahun 1962.

Seketika itu Habibie jatuh cinta kepada Ainun yang baginya memiliki raut wajah

semanis gula. Ainun tidak hanya mencintai pemuda jenius tersebut, namun

percaya akan mimpi dan visi Habibie. Akhirnya mereka berdua menikah dan

terbang ke Jerman. Habibie dan Ainun tahu bahwa mereka mempunyai mimpi

yang besar dan tak mudah untuk mewujudkannya. Dinginnya udara dan salju

Jerman, pengorbanan, rasa sakit, kesendirian serta godaan harta benda serta

kekuasaan saat mereka kembali ke negeri tercinta mengiringi perjalanan dua hidup

menjadi satu. Ainun bagaikan mata untuk melihat hidupnya sesuai arti kata

"ainun" sebenarnya yaitu mata. Sedangkan bagi Ainun, Habibie, pemuda jenius itu

adalah segalanya, pengisi cinta dan kasih dalam hidupnya. Namun setiap awal,

setiap kisah memiliki akhir, setiap mimpi mempunyai batas.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap representasi gaya

kepemimpinan pada karakter  Habibie dalam film Habibie Ainun, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Gaya kepemimpinan pada karakter Habibie direpresentasikan dengan

menggunakan alur maju mundur dengan menggambarkan karakter

Habibie sebagai kepemimpinan pribadi, kepemimpinan keluarga,

kepemimpinan perusahaan dan negara. Selain itu representasi gaya

kepemimpinan pada karakter Habibie dibentuk melalui adegan dan

dialog yang mencerminkan gaya kepemimpinan baik otokratik,

diplomatis dan moralis.

2. Pada film Habibie Ainun ditemukan 7 adegan yang merepresentasikan

gaya kepemimpinan otokratik, 4 adegan menunjukan gaya

kepemimpinan diplomatis, 2 adegan gaya kepemimpinan moralis,

sedangkan adegan atau dialog yang merepresentasikan gaya

kepemimpinan kharismatis pada tokoh Habibie tidak ditemukan dalam

film Habibie Ainun, karena tokoh Habibie tidak di representasikan dalam

film sebagai tokoh yang mampu membuat orang tertarik dan terpesona
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dengan cara bicaranya tetapi tidak sesuai dengan kinerjanya sesuai arti

dari gaya kepemimpinan kharismatis itu sendiri .

3. Pada kepemimpinan pribadi Habibie, Habibie memakai gaya

kepemimpinan otokratik karena peneliti menemukan 3 adegan yang

menunjukan gaya kepemimpinan otokratik dan 1 adegan gaya

kepemimpinan moralis dari tokoh Habibie, pada kepemimpinan keluarga

Habibie memakai gaya kepemimpinan otokratik juga, peneliti

menemukan 2 adegan kepemimpinan keluarga yang dominan dan 1 gaya

kepemimpinan diplomatis, pada kepemimpinan perusahaan Habibie

memakai gaya kepemimpinan moralis karena terdapat 3 gaya

kepemimpinan moralis dan sisanya 2 bergaya kepemimpinan otokratik,

selanjutnya pada kepemimpinan negara Habibie memakai gaya

kepemimpinan diplomatis karena hanya satu adegan bergaya

kepemimpinan diplomatis yang digambarkan pada sosok Habibie dalam

film Habibie Ainun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya peneliti berkesempatan

memberikan saran terkait dengan penelitian yaitu:

1. Seharusnya dalam film ini gaya kepemimpinan kharismatis juga lebih

ditonjolkan karena pada kenyataanyapun sosok pemimpin suatu bangsa

atau negara harus memiliki gaya kepemimpinan yang kharismatik dan

tokoh Habibie pada kenyataanya memiliki gaya kepemimpinan
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kharismatis yaitu pada saat tokoh Habibie dikakgumi oleh masyarakat di

Indonesia karena kejeniusannya di jerman.

2. Penelitian yang saya lakukan hanya terbatas menganalisis representasi

gaya kepemimpinan pada karakter Habibie dalam film Habibie Ainun,

kedepannya bisa dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai

pesan lain yang masih banyak lagi bisa dikaji selain representasi gaya

kepemimpinan.

3. Peneliti menyarankan agar bisa dilakukan penelitian lebih lanjut

mengenai pengaruh film terhadap penonton, karena film juga merupakan

media komunikasi masa yang dapat mempengaruhi penontonnya melalui

pesan yang terkandung dalam sebuah film.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Ali, M dan M.Asrori. 2004. Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Asrori, Muhammad. 2008. Psikologi Pembelajaran. Bandung: CV. Wacana
Prima.

Danim, Sudarman. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok.
Penerbit Rineka Cipta.

Djatmiko, Yayat Hayati. 2002. Perilaku Organisasi. Bandung: ALFABETA.

Danesi, Marcel. 2010. Pengantar Memahami Semiotika Media. Yogyakarta:
Jalasutra.

Effendy, Onong Uchjana. 2001. Ilmu Komunikasi Teoridan Praktek.  Bandung:
PT. RemajaRosdakarya.

Herujito, Yayat M. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Grasindo.

Imam, Moejiono. 2002. Kepemimpinan dan Keorganisasian. Yogjakarta: UII
Press.

Littlejohn, Stephen W. dan Karen A.Foss. 2009. Teori Komunikasi (Theories of
Human Communication,9thed). Jakarta: Salemba Humanika.

Kartono, Kartini. 2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Maxwell, John C. 2001. Developing the Leader Within You Workbook. New
York: Injoy, Inc. DuBrin.

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya.

Wirjana R, Supardo Susilo. 2006. Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan
Pengembangannya, Yogyakarta: CV. Andi offset.



Sobur, Alex. 2003. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT.  Remaja Rosdakarya.

Soekarso, Agus Sosro, dkk. 2010. Teori Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Wacana
Media.

Suwatno. 2001. Asas-Asas Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:
Penerbit Suci Press.

Thoha, Miftah. 2010. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.

Vera, Nawiroh. 2014. Semiotika dalam Riset komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia
Karya.

Internet :
http://ceritamu.com/info/film/Habibie---Ainun. Diakses pada tanggal 06 April
2017 Pukul 19.00 WIB.

http://www.bandiklat.baliprov.go.id/id/KEPEMIMPINAN-YANG-
BERKARAKTER. Diakses pada tanggal 28 Maret 2016 Pukul 20.00 WIB.

http://www.kpi.go.id. Diakses pada tanggal 3 September 2016 Pukul 20.00 WIB.

http://perfilman.perpusnas.go.id/kliping_artikel/detail/287. Diakses pada tanggal 3
April 2016 Pukul 15.13 WIB.

http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-h012-12-757306_habibie
ainun#.U2jkrleaeSo. Diakses pada 20 Maret 2016 pukul 21.00.

https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f1l3/Jurnal%20Historia%20Vitae/vol24no2o
ktober2010/PEMUDA%20DALAM%20PERUBAHAN%20SOSIAL%20bram%
20widyanto. Diakses pada tanggal 07 September 2015 Pukul 16.20 WIB.

http://www.chrono24.com/en/rolex/day-date-40-18k-yellow-gold-president-
diamond-bezel--id5236685.html, diakses pada tanggal 04 Desember 2016, pukul
01:28 wib.

Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, tentang perfilman.

Sumber lain

Alnashava, Preciosa. 2012. Representasi Kekerasan Simbolik Pada Hubungan

Romantis Dalam Serial Komedi Situasi How I Met Your Mother. UI.

Jakarta.



Paramita, Patricia Dhiana. 2015. Gaya Kepemimpinan (Style Of Leadership) Yang

Efektif Dalam Suatu Organisasi. Universitas Pandanaran. Semarang.

Hani, Shaela.2015. Representasi Pelaku Korupsi Di Indonesia Pada Film Kita

Versus Korupsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu

Komunikasi, Universitas Lampung.


	2. COVER LUAR.pdf
	ABSTRAK (ABSTRACT).pdf
	3. COVER DALAM (2).pdf
	4. BIODATA PENULIS.pdf
	6. MOTTO.pdf
	5. PERSEMBAHAN.pdf
	7. SANWACANA. Riksa.pdf
	daftar isi 3.pdf
	daftar Gambar.pdf
	bab 1.pdf
	bab 2.4 FIX riksa.pdf
	bab 3.pdf
	bab 4.pdf
	bab 5.1 riksa.pdf
	bab 6.pdf
	daftar pustaka desemb3r 2016.pdf

