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BAB IV 

ANALISA 

IV.1. Pembacaan Tanda 

IV.1.1. Kebiasaan Pernikahan 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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L 

 

M 

 

N 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

15:22-16:15) 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

32:14-33:00) 

Dialog E: Thank you ya Pat, nanti gue 

ganti duit lo 

M:Hai Pah! 

IM :Papa 

M:Pa, kenalin ini ernest 
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P: Dah ga usah dipikirin, 

masih untung lo nemu taksi 

E: Gua bego ya Pat 

P: Engga si, lu tu Cuma agak.. 

agak dongo dikit 

E: ... 

P: Gua bercanda doang kali 

E: Jadi cina tu serba salah ya 

P: Yaah.. gimana yah..Gue sih 

dah pasrah.. soalnya engkong 

kita cina, bokap kita cina, kita? 

Juga cina.. ya anak-anak kita 

juga ntar cina. Gitu-gitu aja 

terus 

E: Tunggu tunggu Apa lu 

bilang barusan? 

P: Engkong kita cina 

E: Trus  

P: Bokap kita cina 

E: Lagi  

P: Kita juga cina 

E: And then? 

P: Anak-anak kita juga ntar 

cina 

E: Belum tentuu 

Keterangan 

E: Ernest 

P: Patrick 

E:Halo om 

AM:Kamu.. cina ya? 

IM&M:Papa 

AM:Yah gapapa Cuma nanya, 

namanya juga perkenalan 

yah? 

E:Iya om saya memang 

keturunan cina 

AM:(dipukul Ibu Meira) Looh 

kan Cuma mastiin aja, sapa 

tau dia org arab tp berwajah 

oriental 

M:Pah ganti topik 

AM:Yaah, oke oke nest, kamu 

udah di sunat? 

IM&M:Papaaah! 

AM:Ya gapapa, namanya juga 

perkenalan 

 

Keterangan: 

M: Meira 

E: Ernest 

IM: Ibu Meira 

AM: Ayah Meira 

Semiotika Desain Komunikasi Visual 

Sumber Patrick Ayah Meira 

Pesan Kakek, ayah, dirinya dan anak-

anaknya akan lahir dalam etnis 

Tionghoa. Dia pasrah dengan 

hal tersebut. 

Mempertanyakan kebenaran 

etnis Tionghoa yang dimiliki 

Ernest. 

Saluran 

penyampaian 

Udara Udara 
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Penerima Ernest Ernest (Meira dan Ibunya ikut 

mendengarkan) 

Hambatan  - Permasalahan etnis 

merupakan hal yang sensitif 

Umpan balik Ernest mendapat ide baru Ernest bengong. Meira dan 

ibunya membentak “Papa”. 

Namun akhirnya Ernest tetap 

menjawab. 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Rumah Patrick 

Patrik dan Ernest 

Sedang mengobrol 

Keluarga Meira: ayah, ibu, dan 

Meira. 

Ernest 

Ruang Makan, meja makan, 

beserta makanannya 

Ayah Meira mempertanyakan 

kebenaran etnis Tionghoa 

yang dimiliki Ernest dengan 

suara yang tidak keras, namun 

dengan muka yang tegas. 

Simbol - Ayah Meira 

mempermasalahkan etnis 

Tionghoa yang dimiliki calon 

pasangan anaknya namun 

berusaha agar tetap sopan, 

santai, namun tegas. 

Indeks Ernest dan Patrick sedang 

mengobrol di Rumah Patrick. 

Patrick memiliki primordialisme 

karena ia pasrah dengan 

kebiasaan menikah sesama 

etnis. 

Ernest mendapat ide untuk 

menyudahi pembullyan etnis 

Tionghoa 

Ernest dan keluarga Meira 

sedang makan bersama. 

Makan bersama tersebut 

untuk mengenalkan Ernest 

sebagai teman laki-laki Meira 

(calon pasangan). 

Ayah Meira terlihat 

mempermasalahkan etnis 

Tionghoa yang dimiliki Ernest. 

Namun Ayah Meira 

menunjukkannya dengan 
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santai dan sopan, tidak 

membentak atau menghina. 

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Eye level Eye level 

Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Type of shot   

Penanda  A: Medium Medium Long Shot 

B-N: Medium Shot 

A: Medium Medium Long Shot 

B-L: Medium Shot 

Pertanda Medium Long Shot 

menunjukkan situasi sosial 

Medium shot menunjukkan 

hubungan personal dengan 

subyek 

Medium Shot menunjukkan 

hubungan personal dengan 

subyek. 

Medium Long Shot 

menunjukkan situasi sosial 

Medium shot menunjukkan 

hubungan personal dengan 

subyek 

Medium Shot menunjukkan 

hubungan personal dengan 

subyek. 

Focusing   

Penanda A: deep focus 

B-N: Selective focus 

Selective focus 

Pertanda Deep focus menandakan 

semua dianggap penting untuk 

diperhatikan 

Selective focus memusatkan 

perhatian pada kedua aktor. 

memusatkan perhatian pada 

aktor-aktor. 

Pergerakan Kamera   

Penanda Cut Cut  

Pertanda Berkesinambungan Kebersambungan 

Tabel IV.1.1.1 Kebiasaan Pernikahan 1 

 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot A 

 

A 
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B 

 

C 

 

D 

 

 

E 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

16:17-16:26) 

 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 



44 
 

 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

34:43-35:22) 

Dialog Ernest: Aku harus nikah sama 

pribumi! 

Ayah Ibu Ernest: huek 

(muntah terkejut) 

Adegan 2 

AM : Dengerin ya, cukup papa 

aja yang dikecewakan sama 

mereka itu, kamu mah jangan 

M : Pah ga bisa gitu dong. Ga 

bisa dipukul rata kayak gitu. 

Papa dulu bangrut ditipu orang 
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cina, tapi bukan semua orang 

cina itu penipu 

AM : Haa, kamu tau apa 

Semiotika Desain Komunikasi Visual 

Sumber Ernest Ayah Meira 

Pesan Ernest ingin menikah dengan 

orang pribumi 

Dirinya tidak suka dengan 

Ernest karena memiliki etnis 

Tionghoa 

Saluran 

penyampaian 

Udara Udara 

Penerima Ayah, Ibu, adik Ernest Meira 

Hambatan  kebiasaan yang terjadi dalam 

etnis Tionghoa dan masa lalu 

etnis Tionghoa 

Meira mengetahui bahwa 

penyebabnya dendam pribadi 

ayahnya, sehingga iya tidak 

dapat menerima nasehat 

tersebut. 

Umpan balik Keluarga Ernest terkejut Meira marah dengan pendapat 

ayahnya. 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Keluarga Ernest: ayah, ibu, 

Ernest, dan adik perempuan 

Ernest. 

Ruang Makan Ernest (meja 

makan, keluarga Ernest) 

Ayah Ibu Ernest terkejut: 

kedua alis naik, mata terbuka 

lebar, mulut refleks terbuka 

(muntah) 

Meira dan ibunya duduk di 

sofa 

Ayah Meira menasehati Meira 

Ayah Meira menyatakan 

dirinya tidak suka dengan 

Etnis Tionghoa karena dulu ia 

pernah ditipu 

Simbol - - 

Indeks Perkataan Ernest membuat 

keluarganya terkejut karena 

tidak sesuai dengan kebiasaan 

etnis Tionghoa 

Ayah Meira menasehati 

anaknya agar tidak memiliki 

jodoh seorang Tionghoa 

karena dirinya pernah ditipu 

oleh etnis yang sama 

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   
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Penanda Eye level Eye level 

Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Type of shot   

Penanda A: Medium Long Shot 

B,C,D,E: Medium shot 

A: Medium Long Shot 

B-G: Medium shot 

Pertanda Medium Long Shot 

menunjukkan situasi sosial 

Medium shot menunjukkan 

hubungan personal dengan 

subyek 

Medium Long Shot 

menunjukkan situasi sosial 

Medium shot menunjukkan 

hubungan personal dengan 

subyek 

Focusing   

Penanda A: Deep focus 

B,C,D,E: Selective focus 

A: Deep focus 

B-G:Selective focus 

Pertanda Deep focus menunjukkan 

semua obyek dalam frame 

dianggap penting untuk 

diperhatikan. 

Selective focus: memusatkan 

perhatian pada aktor dalam 

frame. 

Deep focus menunjukkan 

semua obyek dalam frame 

dianggap penting untuk 

diperhatikan 

Selective focus memusatkan 

perhatian pada aktor yang 

sedang berakting 

Pergerakan Kamera   

Penanda Cut Cut 

Pertanda Kebersambungan Berkesinambungan 

Tabel IV.1.1. 2 Kebiasaan Pernikahan 

Teknis pada adegan percakapan Ernest dan Patrick mengajak penonton untuk 

mengenali setting tempat yang adalah Rumah Patrick kemudian memusatkan perhatian 

kepada kedua tokoh yang sedang bercakap-cakap. Dari percakapan tersebut terlihat pesan 

cerita yang ingin disampaikan oleh Ernest sebagai penulis cerita. Bahwa terdapat kebiasaan 

etnis Tionghoa akan menikah dengan sesama etnisnya. Patrick, seorang Tionghoa, terlihat 

pasrah atau menerima keadaan tersebut. Terdapat primordialisme dalam diri Patrick karena 

ia memegang teguh apa yang ia miliki semenjak kecil, yaitu kebiasaan menikah sesama etnis 

tersebut. 

Setelah adegan percakapan tersebut, adegan berlanjut dengan pernyataan Ernest 

pada keluarganya bahwa ia ingin menikah dengan etnis pribumi. Keluarganya merespon 

dengan ekspresi terkejut. Respon tersebut membenarkan kebiasaan menikah sesama etnis 

yang dikatakan oleh Patrick sebelumnya. Dari segi sinematografi, sutradara hanya meminta 
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penonton untuk mengenali setting tempat kemudian memusatkan perhatian kepada akting 

aktor. Dari keterkejutannya, terlihat bahwa keluarga Ernest sebenarnya memiliki 

primordialisme terhadap kebiasaan menikah sesama etnis tersebut. Mereka terlihat 

mengharapkan Ernest juga akan mengikuti kebiasaan tersebut dengan sendirinya. Sehingga 

mereka tidak siap mendengar pernyataan Ernest dengan menunjukkan ekspresi terkejut. 

Sayangnya Ernest tidak memiliki primordialisme tersebut karena ia lebih memilih menikah 

dengan etnis lain untuk menyudahi pembullyan 

Keluarga Meira, khususnya sang ayah tidak dapat menerima etnis Tionghoa untuk 

menjadi menantunya. Ayah meira terlihat mempermasalahkan etnis Tionghoa tersebut saat 

pertama kali menemui Ernest. Beliau tetap mempertahankan wibawa dengan membuat muka 

yang tegas sebagai ayah dari seorang anak perempuan yang memperkenalkan kekasihnya. 

Dengan ekspresi berwibawa, beliau menanyakan mengenai kebenaran etnis Tionghoa yang 

dimiliki Ernest. Beliau menanyakan dengan suara pelan, tidak keras, atau tidak membentak. 

Pertanyaan beliau mengandung unsure sensitif dan dapat menyinggung perasaan Ernest. Hal 

ini terlihat dari ibu dan Meira yang membentak ayahnya untuk mengingatkan serta ekspresi 

Ernest yang bingung. Namun Ayah Meira berhasil menanyakan permasalahannya dengan 

santai, tetap sopan, dan tidak menghakimi Ernest secara langsung. Dari segi teknis, sutradara 

meminta untuk penonton mengenali setting tempat yang adalah ruang makan Meira kemudian 

memfokuskan perhatian kepada tiap tokoh yang sedang berakting dan berdialog. 

Di adegan lain, ayah Meira menasehati anaknya agar tidak berpasangan dengan 

seorang Tionghoa. Dan dari percakapan tersebut terlihat bahwa sang ayah memiliki dendam 

pribadi kepada etnis tersebut. Tidak ditemukan primordialisme dalam diri ayah Meira 

mengenai bagaimana etnisnya harus menikah karena alasan dendam pribadi tersebut. 

Namun Ayah Meira berusaha menanamkan primordialisme agar tidak menikahi etnis 

Tionghoa kepada anaknya. Hanya saja, Meira tidak menuruti nasehat ayahnya tersebut. 

Sehingga primordialisme mengenai pernikahan etnis juga tidak terjadi dalam diri Meira. Dari 

segi sinematografi, sutradara meminta penonton untuk memperhatikan percakapan tokoh-

tokoh, terutama Ayah Meira secara personal. Karena dari sana didapati ke mana cerita akan 

mengalir. 

IV.1.2. Warna 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot 

 

- 
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(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

47:55-48:03) 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Warna merah dan kuning 

keemasan: warna khas 

kebudayaan Tionghoa. 

Aula pernikahan. 

Pengantin (di background). 

 

Simbol Warna merah dan kuning 

keemasan lambang 

keberuntungan dan 

kemakmuran 

 

Indeks -  

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda High angle  

Pertanda Menunjukkan panorama aula 

pernikahan Ernest dan Meira 

 

Type of shot   

Penanda Ekstreme long shot (XLS)  

Pertanda Kesan luas  

Focusing   
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Penanda Deep Focus  

Pertanda Semua obyek dalam frame 

penting untuk diperhatikan 

 

Pergerakan Kamera   

Penanda Tilt up  

Pertanda Pengecilan  

Tabel IV.1.2.1 Warna 1 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot 

 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

55:22-55:28) 

 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Warna merah dan kuning 

keemasan: warna khas 

kebudayaan Tionghoa. 

Keluarga besar Ernest. 

Meja dan makanan. 

Hiasan dinding 

 

Simbol Warna merah dan kuning 

keemasan lambang 

keberuntungan dan 

kemakmuran 

 

Indeks -  

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Eye level  
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Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

 

Type of shot   

Penanda Medium Long Shot (MLS)  

Pertanda Menunjukkan situasi sosial  

Focusing   

Penanda Selective focus  

Pertanda memusatkan perhatian pada 2 

aktor yang sedang berdialog 

 

Pergerakan Kamera   

Penanda -  

Pertanda -  

Tabel IV.1.2.2 Warna 2 

Warna merah dan kuning keemasan hadir dalam 2 adegan dari Film Layar Lebar 

Ngenest. Tepatnya saat pernikahan Ernest dan perayaan Imlek. Warna merah dan kuning 

keemasan memiliki pemaknaan khusus yang dibawa langsung oleh leluhur etnis Tionghoa 

dari kekaisaran Negara China (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 

dkk, 2006).  Warna merah dan emas melambangkan keberuntungan dan kemakmuran 

(Dawis, 2010).Nuansa warna merah dan kuning keemasan sangat terlihat saat pernikahan 

Ernest dan Meira karena sutradara menghadirkannya dengan teknik-teknik sinematografi 

yang membuat kesan luas dan penonton dapat melihat setting tempat dengan lengkap. 

Primordialisme mengenai warna terlihat pada adegan tersebut. Ernest masih menggunakan 

warna khas dari etnisnya yang pasti sudah ia kenal semenjak kecil. 

Pada suasana imlek, terdapat satu adegan yang memperlihatkan kondisi tempat 

gambar diambil. Tempat tersebut merupakan bagian dalam rumah yang dihiasi ornament-

ornamen yang dominant berwarna merah dan kuning keemasan. Perayaan Imlek tersebut 

dihadiri oleh keluarga besar Ernest, dari orang tua hingga anak-anak. Terlihat keluarga besar 

Ernest masih mempertahankan kebudayaan mereka mengenai warna khas. Mereka juga 

mengenalkan hal tersebut pada anak-anak mereka. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan 

primordialisme mengenai warna khas etnis dalam keluarga besar Ernest. 

IV.1.3. Benda khas Etnis 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot 
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(kumpulmovieindo.org, cuplikan  

55:18) 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

32:34-32:36) 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Lampion : benda khas 

kebudayaan Tionghoa 

Tudung saji Rotan 

(background): kerajinan khas 

Cirebon 

Rumah Meira 

Ernest 

Simbol lambang kemakmuran, 

kesatuan, dan rezeki 

- 

Indeks - Tudung saji sedang tidak 

digunakan, sehingga 

diletakkan di dinding, 

Ernest sedang bertamu di 

Rumah Meira. 

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Frog eye Eye level 

Pertanda kesan lebih besar, dominan, 

percaya diri, kuat. 

Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Type of shot   

Penanda Close up Medium shot 

Pertanda Dekat hubungan personal dengan 

subyek 

Focusing   

Penanda Selective focus Selective focus 

Pertanda memusatkan perhatian pada 1 

obyek 

memusatkan perhatian pada 

Ernest 

Pergerakan Kamera   

Penanda - - 

Pertanda - - 

Tabel IV.1.3.1 Benda khas Etnis  
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 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot Pemberian angpao pertama 

 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

55:20-55:22) 

 

 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

35:00-35:05) 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Angpao: benda khas dari 

kebudayaan Tionghoa 

Anak yang memegang dan 

menerima angpao: penerima 

angpao 

Tangan orang dewasa yang 

memberikan angpao: pemberi 

angpao 

Tudung saji Rotan: kerajinan 

khas Cirebon 

Meira, Ibu Meira, dan lengan 

ayah Meira 

Simbol Angpao lambang kegembiraan 

dan semangat yang akan 

membawa nasib baik 

- 

Indeks Anak tersebut mengumpulkan 

angpao (terlihat dari beberapa 

angpao yang dipegang 

olehnya sejak awal adegan) 

Angpao tersebut diberikan 

oleh orang dewasa kepada 

anak-anak 

Keluarga Meira menggunakan 

tudung saji rotan tersebut. 
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Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Eye level Eye level 

Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Type of shot   

Penanda Medium shot Medium shot 

Pertanda hubungan personal dengan 

subyek 

hubungan personal dengan 

subyek 

Focusing   

Penanda Selective focus Selective focus 

Pertanda memusatkan perhatian pada 

anak kecil dan tangan orang 

dewasa 

memusatkan perhatian pada 

aktor 

Pergerakan Kamera   

Penanda Tilt down - 

Pertanda Kewenangan - 

Tabel IV.1.3. 2 Benda khas Etnis 2 

 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot Pemberian angpao kedua 
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(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

55:35-55:44) 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Angpao: benda khas dari 

kebudayaan Tionghoa. 

Kionghi: gerakan 

mengepalkan tangan dan ibu 

jari membentuk segitiga 

 

Simbol Angpao lambang kegembiraan 

dan semangat yang akan 

membawa nasib baik 

Kionghi bermakna harapan 

agar kehidupan yang diberi 

salam dapat berjalan dengan 

baik. 

 

Indeks Anak tersebut melakukan 

kionghi terlebih dahulu untuk 

mendapatkan angpao. 

 

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Eye level  

Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

 

Type of shot   

Penanda Medium shot  

Pertanda hubungan personal dengan 

subyek 

 

Focusing   

Penanda Selective focus  

Pertanda memusatkan perhatian pada 

kedua aktor 

 

Pergerakan Kamera   

Penanda -  

Pertanda -  

Tabel IV.1.3. 3 Benda khas Etnis 3 

Lampion terlihat digantungkan dalam adegan tersebut. Adegan tersebut adalah 

pembuka dari adegan perayaan Imlek di keluarga Ernest. Lampion menjadi barang yang wajib 
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hadir saat merayakan imlek (Kusantati, 2006). Lampion melambangkan kemakmuran, 

kesatuan, dan rezeki. (Kusantati, 2006). Dari segi sinematografi, lampion memiliki kesan lebih 

ditinggikan karena dilihat dari low angle dan penonton diminta untuk memperhatikan benda 

tersebut. Terlihat benda tersebut dapat menjelaskan bahwa ia benda khas dari Etnis Tionghoa 

tanpa bantuan lainnya. 

Pemberian Angpao terjadi dalam 2 adegan dalam Film Layar Lebar Ngenest. Angpao 

merupakan bingkisan berupa amplop merah yang biasanya berisi sejumlah uang (Tim, 2007). 

Tradisi pemberian angpao muncul pada zaman Kerajaan Ming dan Qing (Tim, 2007). Terlihat 

bahwa kebiasaan memberikan angpao dibawa langsung dari Negara China. Angpao 

melambangkan kegembiraan dan semangat yang akan membawa nasib baik (Tim, 2007). 

Pada adegan pertama diperlihatkan bahwa seorang anak yang menerima angpao dari orang 

dewasa. Anak tersebut terlihat memegang banyak angpao di tangannya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa anak tersebut mengumpulkan angpao dari orang dewasa sebelumnya.  

Dari segi sinematografi, terlihat bahwa penonton perlu memperhatian kegiatan yang dilakukan 

anak kecil tersebut dan tangan orang dewasa. Terdapat pergerakan kamera ke bawah, 

menunjukkan adanya kewenangan dari orang dewasa untuk memberikan angpao kepada 

anak kecil dalam perayaan tersebut. 

Pada adegan kedua, pemberian angpao dilakukan oleh Ernest. Dalam adegan tersebut 

terlihat gerakan salam kionghi. Terlihat kionghi menjadi syarat untuk mendapatkan angpao. 

Gerakan tangan kionghi bermakna harapan agar kehidupan yang diberi salam dapat berjalan 

dengan baik (Sholih, 2016). Dari segi sinematografi, terlihat sutradara meminta penonton 

untuk memperhatikan aktivitas kedua aktor. Primordialisme terlihat dalam kedua adegan 

pemberian angpao tersebut. Kedua anak kecil tersebut diajarkan untuk mengenal tradisi 

tersebut semenjak kecil. Orang tua yang hadir juga memberikan angpao. Terlihat tradisi 

tersebut dipertahankan. 

Keluarga Meira terlihat menggunakan tudung saji rotan dalam ruang makan mereka. 

Hal ini dapat terlihat dari background dalam beberapa adegan. Tudung saji rotan merupakan 

kerajinan khas Cirebon (Setiawan, 2012). Cirebon sendiri masih termasuk ke dalam etnis 

Sunda. Keluarga Meira masih menggunakan benda kerajinan khas etnisnya. Hanya saja tidak 

terlihat apakah hal tersebut adalah ajaran dari kakek nenek Meira. Dan saat menikah, Meira 

tidak melanjutkan menggunakan tudung saji seperti itu. Maka dapat dikatakan jika tidak 

ditemukan primordialisme dalam adegan tersebut, walaupun terdapat benda khas dari etnis 

Sunda. 

1V.1.4. Makanan khas 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 
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Screenshot 

 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

55:14-55:16) 

 

 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

26:17-26:25) 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Kue keranjang: makanan khas 

etnis Tionghoa 

Gerobak 

Siomay dan batagor: makanan 

khas Bandung 

Pelanggan PKL 

Simbol Pengharapan kehidupan yang 

semakin menanjak selama 

setahun ke depan 

Tulisan Siomay dan Batagor di 

Gerobak: menjual siomay dan 

batagor 

Gerobak : PKL 

Indeks - - 

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Eye level Eye level 

Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

Type of shot   

Penanda Close up Full shot 

Pertanda Dekat hubungan sosial 

Focusing   
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Penanda Selective focus Selective focus 

Pertanda memusatkan perhatian pada 1 

obyek 

memusatkan perhatian pada 2 

gerobak dan Ernest Meira 

Pergerakan Kamera   

Penanda Fade out dan fade in Fade out dan fade in 

Pertanda Fade out:  penutupan adegan 

Fade in: permulaan adegan 

Fade out:  penutupan adegan 

Fade in: permulaan adegan 

Tabel 1V.1.4. 1Makanan khas 

Terdapat sepiring kue ranjang dalam salah satu adegan. Adegan tersebut merupakan 

pembuka dari serangkaian adegan imlek karena menggunakan efek fade in dan fade out. Kue 

keranjang merupakan kue yang biasa disajikan saat perayaan imlek (Tim, 2007). Kue 

keranjang biasanya akan disusun ke atas (Tim, 2007) Kue ranjang tersebut disusun ke atas. 

Kue ranjang bermakna pengharapan agar memiliki kehidupan yang semakin menanjak dalam 

setahun ke depan (Tim, 2007). Penonton diminta untuk memperhatikan kue ranjang tersebut, 

karena kue ranjang tersebut dapat menceritakan bahwa dirinya adalah makanan khas etnis 

Tionghoa. Kehadiran kue keranjang tersebut menunjukkan jika keluarga Ernest memiliki 

primordialisme untuk mempertahankan kebudayaan etnisnya. Hal ini karena terdapat orang 

dewasa yang mempertahankan dan anak kecil yang mulai dikenalkan pada kue keranjang. 

Terdapat sebuah adegan di mana Ernest dan Meira makan bersama di pedagang kaki 

lima. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebutan untuk penjual atau pedagang non-jasa 

yang berjualan menetap di pinggiran jalan menggunakan gerobak dorong, mobil, panggulan 

(Iswan dkk, 2013). Terdapat 2 gerobak yang diperjelas tulisannya yaitu siomay dan batagor. 

Kedua makanan tersebut merupakan makanan khas Sunda. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Rizky dan Wibisono (2012) mengenai contoh makanan khas Sunda yang antara 

lain: batagor, siomay, karedok, peyem, bajigur dan bandrek. Batagor memang dianggap 

menjadi makanan khas Bandung saat ini. Namun batagor yang berasal dari Bandung tersebut 

mengadaptasi gaya Tionghoa-Indonesia (Dimas, 2014). Adegan tersebut merupakan adegan 

pembuka, sutradara meminta penonton untuk mengenali lokasi kedua tokoh utama tersebut 

makan bersama. 

Meira yang adalah etnis Sunda pasti sudah terbiasa makan makanan khas daerahnya 

sendiri. Ia akan terbiasa dengan apa yang ia temui semenjak kecil. Salah satunya batagor 

dan siomay tersebut. Maka dapat dikatakan jika terdapat primordialisme dalam diri Meira 

mengenai makanan khas, karena ia masih menikmati makanan tersebut hingga dewasa. 

IV.1.5. Pakaian khas Etnis 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 
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Screenshot 

 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

55:20-55:22) 

 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Anak perempuan memakai 

cheongsam: baju adat 

Tionghoa 

 

Simbol Cheongsam menunjukkan 

kesederhanaan, kemewahan, 

keanggunan dan kerapian 

 

Indeks -  

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Eye level  

Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

 

Type of shot   

Penanda Medium shot  

Pertanda hubungan personal dengan 

subyek 

 

Focusing   

Penanda Selective focus  

Pertanda memusatkan perhatian pada 

anak kecil dan tangan orang 

dewasa 

 

Pergerakan Kamera   
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Penanda Tilt down  

Pertanda Kewenangan  

Tabel IV.1.5. 1 Pakaian khas Etnis 1 

 Etnis Tionghoa Etnis Sunda 

Screenshot Pemberian angpao kedua 

 

 

 

 

(kumpulmovieindo.org, cuplikan 

55:35-55:44) 

 

Semiotika Trikotomi Kedua 

Ikon Seorang anak memakai 

cheongsam: baju adat 

Tionghoa 

 

Simbol Cheongsam menunjukkan 

kesederhanaan, kemewahan, 

keanggunan dan kerapian 

 

Indeks -  

Semiotika Film-Sinematografi 

Angle   

Penanda Eye level  

Pertanda Kesejajaran, kesamaan, dan 

sederajat 

 

Type of shot   

Penanda Medium shot  
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Pertanda hubungan personal dengan 

subyek 

 

Focusing   

Penanda Selective focus  

Pertanda memusatkan perhatian pada 

kedua aktor 

 

Pergerakan Kamera   

Penanda -  

Pertanda -  

Tabel IV.1.5. 2 Pakaian khas Etnis 2 

Terdapat 2 adegan yang menunjukkan bahwa Cheongsam digunakan. Keduanya 

dipakai oleh anak-anak. Cheongsam sendiri merupakan pakaian adat etnis Tionghoa. 

Cheongsam berasal dari Qipao yang terkena pengaruh kebudayaan lainnya. Setelah masa 

jaya Qipao selesai, pakaian ini masih digunakan oleh kalangan China perantauan, terutama 

di Hongkong (Jacques, 2011). Cheongsam menunjukkan kesederhanaan, kemewahan, 

keanggunan dan kerapian (Herman, 2012). Hal ini menunjukkan jika pakaian tersebut masih 

dikenalkan kepada anak-anak di keluarga besar Ernest. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

primordialisme yang berusaha diajarkan dalam keluarga besar Ernest. 

IV.2. Relasi Antar Tanda 

Film layar lebar Ngenest mengisahkan seorang Tionghoa yang ingin menyudahi 

pembullyan yang ia alami. Sesuai hasil wawancara, Film Layar lebar Ngenest terinspirasi dari 

pengalaman pribadi yang dialami Ernest Prakasa sendiri. Sesuai dengan inspirasinya, Film 

Layar Lebar Ngenest pasti mencerminkan kondisi etnis Tionghoa di mata Indonesia tahun 

2009 ke belakang. Pembullyan dalam Film Layar Lebar Ngenest terjadi saat Ernest lahir 

hingga ia SMP. Tokoh Ernest dalam film tersebut lahir pada tahun 1982, di mana etnis 

Tionghoa masih belum sepenuhnya dapat diterima oleh etnis pribumi (Suryadinata, 2002). 

Sedangkan pada tahun 2009, isu etnis masih menjadi hal yang sensitif, apalagi jika 

ditunggangi oleh politik (Suwardiman, 2009). Berangkat dari pembullyan tersebut Ernest 

mencoba mencari solusi. Solusi yang terakhir ia pikirkan adalah menikah dengan etnis 

pribumi. Solusi tersebut berhasil terwujud, namun muncul konflik baru antara 2 etnis, yaitu 

Tionghoa dan Sunda. Dari konflik tersebut terlihat adanya primordialisme yang berusaha 

diterapkan kedua etnis.  

Patrick yang merupakan keturunan Tionghoa menyadari adanya kebiasaan pernikahan 

tertentu dalam etnisnya. Kebiasaan tersebut adalah menikah dengan sesama etnis. Hal ini 

dibuktikan dengan garis keturunannya yang lahir dalam etnis Tionghoa, bahkan hingga anak-

anaknya kelak. Patrick pasrah dengan hal tersebut. Terlihat adanya primordialisme yang 
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diterapkan dalam keluarga besar Patrick. Dan Patrick sendiri pasrah dan memegang teguh 

kebiasaan tersebut. 

Serupa dengan Patrick, hal yang sama juga terjadi dalam keluarga Ernest. Keluarga 

Ernest merupakan Etnis Tionghoa. Keluarga Ernest terkejut saat mendengar anak sulungnya 

ingin menikah dengan seorang pribumi. Berdasarkan reaksinya, keluarga Ernest 

menganggap perkataan anak sulungnya tersebut tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa 

keluarga Ernest juga memegang teguh kebiasaan pernikahan dengan etnis yang sama. 

Terlihat bahwa Ayah dan Ibu Ernest memegang teguh kebiasaan yang sudah ada sejak 

mereka kecil tersebut. Terdapat primordialisme kebiasaan pernikahan sesama etnis pada 

kedua orang tua Ernest. Namun, primordialisme yang sama gagal diterapkan pada Ernest, 

karena pada akhirnya ia menikah dengan seorang pribumi. 

Ayah Meira yang memiliki keluarga beretnis Sunda juga tidak merestui Ernest begitu 

saja. Ayah Meira memiliki dendam pada etnis Tionghoa karena ia pernah ditipu. Ayah Meira 

tidak mengalami primordialisme, karena penyebab ia tidak suka adalah dendam pribadi dan 

bukan berasal dari ajaran orang tuanya. Beliau berusaha menanamkan primordialisme 

tersebut kepada anaknya. Namun Ayah Meira gagal menerapkan primordialisme karena 

anaknya tetap menikah dengan Ernest yang seorang Tionghoa. Namun meski Ayah Meira 

tidak suka terhadap etnis Tionghoa, beliau tetap santai, sopan, dan tidak merendahkan 

Ernest. 

Selain konflik pernikahan, terdapat unsur primordialisme yang diterapkan dalam 

keluarga masing-masing etnis. Hal ini dapat terlihat dari beberapa benda atau kebiasaan yang 

masih diterapkan masing-masing etnis. 

Pada etnis Tionghoa, primordialisme dapat terlihat dari penggunaan warna, benda khas 

etnis seperti lampion dan angpao, pakaian khas etnis yaitu baju cheongsam, dan makanan 

khas (kue keranjang). Pada perayaan imlek, semua unsur tersebut digunakan oleh keluarga 

besar Ernest untuk menghiasi rumah dan menjadi warna pakaian. Keluarga Ernest yang 

berkumpul pada perayaan tersebut adalah orang tua hingga anak-anak. Terjadi 

primordialisme dalam perayaan tersebut, karena orang tua masih melakukan kebudayaannya, 

sedangkan anak-anak diajari seperti apa kebudayaan mereka. Sedangkan untuk pernikahan 

Ernest dan Meira terlihat warna merah dan kuning keemasan menjadi tema aula. Hal ini 

menunjukkan warna kebudayaan tersebut masih digunakan oleh keluarga mereka. Ernest 

masih mau menerapkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Terjadi primordialisme pula di 

pernikahan Ernest dan Meira. 

Keluarga Meira yang beretnis Sunda masih menggunakan tudung saji rotan. Tudung 

saji tersebut merupakan kerajinan khas Cirebon. Warga Cirebon masih merupakan bagian 

dari etnis Sunda. Hal ini menunjukkan Keluarga Meira masih menggunakan tudung saji 

tersebut untuk kesehariannya. Keluarga Meira berusaha menanamkan primordialisme untuk 
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menggunakan barang kerajinan yang berasal dari etnisnya. Namun hal tersebut gagal karena 

tidak dilanjutkan oleh Meira saat ia sudah menikah. 

Terdapat adegan Ernest dan Meira makan bersama di pedagang kaki lima. Meira yang 

semenjak kecil besar di Bandung pasti akan terbiasa dengan makanan khas yang ada di 

sekitarnya, salah satunya siomay dan batagor. Kedua makanan tersebut merupakan 

makanan khas Sunda. Meira mengalami primordialisme karena ia masih makan makanan 

tersebut saat ia dewasa.  

Dari tanda-tanda yang telah dibaca tersebut, ditemukan bahwa Film Layar Lebar 

Ngenest lebih menekankan pada nuansa Tionghoa sesuai dengan temanya. Hal ini terlihat 

dari unsur-unsur kebudayaan yang berusaha diterapkan oleh keluarga atau lingkungan 

semenjak kecil lebih banyak ditemui pada etnis Tionghoa. Meski demikian, kedua etnis tetap 

terlihat berusaha menanamkan primordialisme kepada keturunannya masing-masing. Namun 

tidak semua primordialisme yang berusaha diterapkan berhasil.  


