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Tabel wawancara dengan narasumber : 

 

Menurut bapak bagaimana pandangan 

semiotika saat ini? 

Ilmu lama yang sekarang ini muncul lagi 

dan diminati oleh masyarakat terutama 

mahasiswa komunikasi. Saat ini memang 

termasuk familiar walaupun sebagian 

orang belum memahami secara 

konperensif, eksistensi dan 

keberadaannya sudah banyak orang yang 

tahu. 

Menurut bapak bagaimana semiotika 

dalam film ? 

Semiotika banyak digunakan dalam 

keperluan apapun seperti pendidikan, 

politik, sain termasuk film karena film 

memiliki pesan-pesan bersifat implisit 

oleh adegan-adegan dan dialog-dialog 

maka dari itu semiotika sangat pas 

digunakan dalam melihat pesan-pesan 

dari film tersebut. 

Bagaimana pandangam perfilmman Saat 

ini ? 

Tidak terlalu banyak mengamati film 

makanya kurang tahu. Tapi kebanyakan 

film-film terutama di indonesia 

tergantung dari trenz yang pada saat itu 

lagi populer. 

Dari pandangan bapak film memberikan 

pesan positif dan negatif apakah film 

sangat memiliki dampak yang besar bagi 

khalayak ? 

Iya, Film itu kaya audio visual ada 

gambar dan suara. Orang akan mudah 

mendapatkan pesan ketika melihat suara 

dan gambar jadi akan mudah terpengaruh 

ke khalayak. 

Dalam beberapa teori semiotika yang 

dikemukakan oleh para ahli pandangan 

Roland Barthes lebih sederhana unsur 

penjelasannya seperti denotasi,konotasi, 



 

 

bapak terhadap semiotika 

RolandBarthes? 

dan mitos sehingga akan mudah dipahami 

oleh banyak orang. 

Pertama kali lihat film apa kesan pertama 

bapak? 

Film Jomblo karena filmnya sangat 

menarik dan banyak pesan yang 

terkandung di dalamnya. 

Adakah Scane yang memancing bapak 

inget masa depan ? 

Film Laskar Pelangi itu membuat kita 

belajar dengan keterbatasan, belajar 

ikhlas, dan mempunyai mimpi yang 

tinggi 

Dalam sinopsis film wonder yang saya 

jelaskan, Bagaimana film wonder 

menurut bapak ? 

Bullying itu tidak di benarkan dalam hal 

apapun. 

Dalam film banyak sekali pesan moral, 

menurut bapak pesan moral itu sendiri 

seperti apa ? 

Moral mempelajari tentang sikap, 

tindakan, dan perilaku dalam tindakan-

tindakan yang ada didalam pesan itu 

 

 

 



 

 

 


