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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis nasionalisme yang direpresentasikan dalam film 5 cm,

yang mengangkat kehidupan kaum muda masa kini dalam keterlibatannya dengan
nasionalisme. Secara umum kaum muda masa kini mendapat anggapan yang kurang baik
dalam masyarakat, karena semakin maraknya kenakalan dan kurang tanggungjawabnya
perilaku mereka. Kemunculan film 5 cm menjadi sebuah fenomena tersendiri bagi
perfilman tanah air Indonesia serta mencoba menampilkan nasionalisme sebagai tema film
tersebut, khususnya pada bagian tengah hingga akhir film. Penelitian ini menggunakan
metode analisis semiotik milik Peirce dan unit analisis berupa gambar yang berisi
interpretasi dalam scene-scene film. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film 5 cm
menggambarkan relevansi dengan realitas kehidupan yang terjadi ditengah masyarakat,
terutama pada kalangan kaum muda. Simbol nasionalisme dalam film ini direpresentasikan
dengan bendera Merah Putih, lagu nasional ‘Tanah Air’ dan setting satu diantara kekayaan
alam dalam negeri yaitu Puncak Mahameru yang merupakan puncak gunung tertinggi di
Pulau Jawa.
Kata kunci: semiotik, representasi, nasionalisme, film.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada representasi nasionalisme dalam film 5 cm dengan

menggunakan analisis semiotik. Nasionalisme menurut L. Stoddard adalah suatu

kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan

rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa

(Kompasiana, 2011). Sedangkan nasionalisme menurut I Basis Susilo adalah semangat

atau cara berpikir yang dilandasi oleh cinta tanah air dan bangsa, sehingga memerlukan

perwujudan konkrit yang bermacam-macam menurut situasi dan kondisi. Orang-orang

muda pada jamannya mewujudkan kebangsaannya dengan caranya sendiri-sendiri yang

sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagai contoh, Chairil Anwar mewujudkan rasa

nasionalismenya dengan menuliskan sajak-sajak yang menggugah para pembacanya. Wage

Rudolph pun mewujudkan rasa nasionalismenya dengan karya-karya musiknya yang

mampu menyebarkan semangat para pejuang kemerdekaan (dalam Wignjosoebroto et al,

2008). Dari hal tersebut dapat dimengerti bahwa rasa cinta tanah air dan bangsa

memerlukan langkah konkrit yang pada akhirnya setiap orang dapat mewujudkannya

sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.



Berdasar penjelasan tentang definisi nasionalisme tersebut diatas, maka jelaslah

bahwa semangat nasionalisme akan selalu mengikuti tantangan jamannya dan

nasionalisme suatu bangsa dari jaman ke jaman selalu berbeda wujudnya, hal itu

disesuaikan dengan tuntutan jaman (dalam Mansoer et al, 2001, hlm. 8).

Film-film di Indonesia mulai banyak menayangkan film-film yang membangkitkan

rasa nasionalisme. Beberapa film yang dipandang mengangkat tema nasionalisme adalah

Garuda di Dadaku, Merah Putih, Nagabonar jadi 2, Denias: Senandung di Atas Awan, 5

cm, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan lain-lain. (KapanLagi.com 2011). Film 5 cm

diadaptasi dari novel karya Donny Dhirgantoro yang terinspirasi dari kisah nyata dimana

setiap tanggal 17 Agustus disebagian besar puncak gunung di Indonesia sering diadakan

upacara bendera untuk memperingati hari kemerdekaan. Sesuai dengan novelnya, proses

syuting film ini juga dilakukan di lokasi yang sama yaitu Mahameru.

Seperti diketahui, Mahameru adalah puncak dari Gunung Semeru, gunung berapi

tertinggi di Pulau Jawa yang bearada di antara Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa

Timur. Dengan ketinggian 3.676 m dpl (diatas permukaan laut), Puncak Mahameru

mendapat julukan Langit Pulau Jawa. Gunung berapi tersebut hingga saat ini masih aktif

dan menjadi lokasi pendakian favorit bagi para pecinta alam. Soraya Intercine Films lewat

film 5 cm akhirnya mencatatkan diri sebagai layar lebar pertama yang melakukan syuting

di Mahameru (http://www.21cineplex.com/review/5-cm/).

Film ini menarik bagi peneliti karena kaum muda adalah karakter yang populer

dalam industri perfilman di Indonesia. Namun demikian tidak banyak naskah akademik

yang secara langsung membahas penggambaran kaum muda dalam film di Indonesia

khususnya film kaum muda saat ini yang modern tentang nasionalisme. Beberapa

penelitian sebelumnya telah membahas mengenai nasionalisme, diantaranya adalah

‘Nasionalisme Pemuda dalam Film Merah Putih’ dan ‘Nasionalisme dalam Film

Nagabonar Jadi 2’. Namun menurut peneliti, yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian-penelitian sebelumnya tersebut adalah pada penokohan dan latar belakang yang

menarik untuk diteliti. Pada film 5 cm, semua tokoh utamanya dimainkan oleh para kaum

muda yang memiliki karakter dan jiwa muda yang modern tetapi tetap tidak meninggalkan

budaya bangsa Indonesia. Begitu pula dengan latar belakang yang sangat berbeda dengan

film-film lainnya. Apabila pada film-film sebelumnya memiliki latar belakang ‘jaman

dulu’ atau hanya sekedar lokasi jalanan kota dan sebagainya, maka pada film ini



menggunakan lokasi di pegunungan (Gunung Semeru dengan puncak tertinggi Mahameru)

yang merupakan satu diantara kekayaan alam Indonesia.

Sebagai media massa, film memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi realitas

yang ada. Namun, tidak semua realitas yang ada dalam kehidupan nyata diangkat dalam

sebuah film. Para pembuat film memiliki kuasa dalam menampilkan ulang realitas sebagai

realitas kedua dan direkronstruksi melalui bahasa dan simbol-simbol yang dikodifikasikan

sedemikian rupa dan telah disepakati bersama. Proses kerja media inilah yang disebut

dengan representasi. Seperti yang disebutkan oleh Juliastuti (2000) bahwa representasi

adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan

yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, fotografi, dan sebagainya, dan konsep

representasi ini selalu melibatkan konstruksi terhadap realitas dan tetap mendasarkan diri

pada realitas yang menjadi referensinya.

Hubungan antara kaum muda, nasionalisme dan karakter bangsa merupakan suatu

bentuk rasa cinta tanah air oleh para kaum muda, dimana sifat kaum muda yang dianggap

mengalami penurunan pada nilai-nilai nasionalisme khususnya pada generasi muda sekarang

ini. Kaum muda merupakan orang-orang yang pada usianya memiliki rasa nasionalitas

yang tinggi. Para tokoh kaum muda dalam film 5 cm merupakan orang-orang yang pada

usianya memiliki rasa cinta terhadap negara, hobi, kesukaan atau apapun masing-masing

apabila hal tersebut menurut mereka memang pantas untuk dijadikan hobi atau pantas

untuk dicintai. Dan pada film ini, Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang

menjadi objeknya.

Ali (2008) menyatakan bahwa kelompok yang dikategorikan sebagai generasi

muda adalah yang berusia 15-35 tahun, atau kelompok tenaga kerja produktif yang

mengisi berbagai bidang kehidupan. Hal ini membuat pemuda berpeluang menempati

posisi-posisi penting dan strategis sebagai pelaku-pelaku pembangunan serta memiliki

energi yang besar bagi perubahan sosial (p.14). Kata pemuda sendiri digunakan pada

jaman sebelum orde baru, yang pada masa kini kata pemuda telah berganti menjadi kata

kaum muda. Maka peneliti memandang konsep pemuda (kaum muda pada masa kini) tidak

hanya mengacu pada kelompok usia produktif, melainkan juga kelompok yang memiliki

pandangan kritis dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan perubahan situasi sosial

politik suatu negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan

metode analisis semiotik Peirce, yaitu icon, index dan symbol karena peneliti ingin



menganalisis dan menginterpretasikan film 5 cm melalui tanda-tanda berupa icon (gambar

para tokoh), index (dialog-dialog yang ada dalam film) dan symbol (sikap, mimik muka

dan bahasa tubuh serta setting) yang ada dalam setiap scenenya. Dalam film ini akan

dianalisis bagaimanakah penggambaran nasionalisme dalam film 5 cm.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai nasionalisme sebagai perekat suatu bangsa dimaknai oleh

Soekarno, proklamator Republik Indonesia, sebagai rasa cinta sepenuh hati kepada

Indonesia, kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia, yang merupakan suatu rasa

persatuan di antara orang-orang yang sedemikian berbeda karena memiliki sejarah

penderitaan yang sama dan sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan (Magnis-

Suseno 2007, p.185). Secara sama, Sujana memandang nasionalisme sebagai faham dan

semangat kecintaan serta loyalitas suatu masyarakat, bangsa, dan negara terhadap

masyarakat, bangsa, dan negaranya sendiri (Sujana 2004, p.2). Dengan kata lain,

nasionalisme merupakan kebanggan serta loyalitas suatu masyarakat dengan sejarah

penderitaan yang sama karena menjadi bagian dari suatu bangsa.

Nasionalisme bukan hanya merupakan warisan sejarah atau timbul karena sejarah

yang sama. Nasionalisme adalah sebuah common project dari masa kini dan masa depan

(Anderson 1999, p.2). Anderson menyatakan bahwa untuk menciptakan nasionalisme

perlu adanya pengorbanan dari setiap anggota suatu bangsa untuk mau memperjuangkan

kepentingan bangsanya, sehingga nasionalisme dipahami peneliti sebagai paham dan

semangat mempersatukan keberagaman dalam suatu masyarakat yang muncul karena

memiliki harapan dan cita-cita hidup yang sama karena nasionalisme bukan hanya sekedar

bagian dari sejarah.

Nasionalisme yang dirumuskan oleh pendiri bangsa Indonesia merupakan suatu

perekat kemajemukan bangsa yang menuntut kerelaan individu untuk meleburkan identitas

yang dimilikinya seperti etnisitas, agama, ataupun kelas sosial; untuk kepentingan secara

luas, yakni Indonesia.

Nasionalisme merupakan sesuatu yang penting untuk dipertahankan bagi bangsa

Indonesia yang majemuk. Bahkan meskipun perubahan mengharuskan nasionalisme

mengalami pergeseran makna, nasionalisme harus tetap dimiliki karena apabila

nasionalisme mati, maka bangsa Indonesia akan mati dan negara akan hancur (Magnis-

Suseno 2006, p.188). Mengingat yang mempersatukan ratusan etnik, suku, dan komunitas,



penganut-penganut agama, yang hidup dari Sabang sampai Merauke, adalah nasionalisme.

Karenanya, dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan nasionalisme dalam film 5

cm yang mengangkat nasionalisme kaum muda Indonesia dengan perbedaan sifat yang

dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam film tersebut namun memiliki satu sikap yang sama yaitu

menunjukkan kecintaan terhadap bangsa.

Kaum muda Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang cepat dari

masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, yang juga mengubah norma-norma,

nilai-nilai dan gaya hidup mereka. Kaum muda yang dahulu terjaga secara kuat oleh sistem

keluarga, adat dan budaya serta nilai-nilai tradisional yang ada, telah mengalami

pengikisan yang disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Hal ini diikuti

pula oleh adanya revolusi media yang terbuka bagi keragaman gaya hidup dan pilihan

karir. Penelitian-penelitian mengenai kaum muda di Indonesia pada umumnya

menyimpulkan bahwa nilai-nilai hidup kaum muda sedang dalam proses perubahan.

Kaum muda (sebelum orde baru lebih lazim digunakan kata ‘pemuda’) lebih

banyak dikaitkan dengan apolitik, mencari kebebasan diri, bahkan memiliki gaya hidup

konsumtif (Rahayu 2009, p.18). Sedangkan menurut Ali (2008), kelompok yang

dikategorikan sebagai generasi muda adalah yang berusia di antara 15-35 tahun, atau

kelompok tenaga kerja produktif yang mengisi berbagai bidang kehidupan. Hal ini

membuat kaum muda berpeluang menempati posisi-posisi penting dan strategis sebagai

pelaku-pelaku pembangunan serta memiliki energi yang besar bagi perubahan sosial (Ali

2008, p.14). Maka peneliti memandang konsep kaum muda tidak hanya mengacu pada

kelompok usia produktif, melainkan juga kelompok yang memiliki pandangan kritis dan

memiliki kemampuan untuk menggerakkan perubahan situasi sosial politik suatu negara.

Seperti diungkapkan Anderson dalam Ali (2008) bahwa dalam setiap fase sejarah,

kepemimpinan kaum muda adalah motor penggerak perubahan zaman dan merupakan

ujung tombak kebangkitan nasional (p.2). Pada penelitian ini, peneliti memandang konsep

kaum muda digunakan dalam film 5 cm yang mengambil setting modern saat ini. Dalam

film tersebut, kaum muda Indonesia dikisahkan ingin menunjukkan rasa kecintaannya

terhadap bangsa dengan mendaki gunung sampai ke puncak tertinggi dan mengibarkan

bendera kebangsaan Indonesia di puncak gunung tersebut. Hal ini yang membuat peneliti

ingin mendeskripsikan representasi nasionalisme dalam film 5 cm.

Ide mengenai nasionalisme dalam film ini disisipkan oleh sang penulis cerita

dengan cerdas pada bagian saat kelima tokoh sahabat kembali bertemu setelah tiga bulan



lamanya mereka ‘sengaja’ berpisah. Kelima sahabat ini memutuskan menunaikan rindu

dengan mendaki puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Puncak Mahameru di

gunung Semeru, surga dunia yang dititipkan oleh Tuhan di Nusantara. Alasan yang lebih

dari cukup bagi orang-orang (khususnya anak muda) untuk mencintai bangsa ini dan

memajukannya dengan tekad yang disimpan di depan kening, tak lebih dari lima

sentimeter. Pada bagian ini pula, penulis merubah kisah persahabatan menjadi kisah

petualangan yang dibumbui kisah cinta yang manis. Cinta segitiga diantara mereka

dikemas dengan tawa bukan tangis. Hal ini yang menjadikan 5 cm menarik. Hal kecil yang

mainstream dibuat berbeda tetapi natural. Hal lain yang mempertegas semangat

nasionalisme dalam film ini adalah petikan-petikan quote yang terdapat pada novelnya

yang berjudul sama, diantaranya adalah quote dari Jean Henry Dunant, seorang aktivis

sosial dan pendiri palang merah dunia asal Swiss:

“Sebuah negara tidak akan pernah kekurangan seorang pemimpin apabila anak
mudanya sering berpetualang di hutan, gunung dan lautan” (Henry Dunant, dalam
novel 5 cm)

5 cm memulai perjalanan ceritanya dengan cukup lancar. Proses pengenalan

karakter yang disajikan di awal film mampu dihadirkan secara menghibur melalui deretan

dialog bernuansa guyonan-guyonan persahabatan yang kental dan hangat. Akting natural

serta chemistry yang cukup erat yang hadir dari jajaran pemeran film ini membuat tempo

penceritaan 5 cm tidak pernah terasa berjalan lamban. Kekuatan eksekusi pada bagian awal

ini pula yang berhasil membuat deretan karakter dalam jalan cerita 5 cm menjadi begitu

mudah untuk disukai (http://www.flickmagazine.net/review/1519-5-cm.html).

Peneliti membahas film 5 cm yang dijadikan subjek penelitian untuk

mendeskripsikan representasi nasionalisme yang digambarkan dalam film tersebut,

khususnya pada bagian tengah film dimana unsur nasionalisme mulai diperlihatkan.

Nasionalisme memang tidak selalu identik dengan kaum muda, karena kaum muda

biasanya selalu merepresentasikan gaya mereka yang bebas. Namun didalam film

berdurasi 126 menit ini, peneliti melihat adanya sifat nasionalisme yang terkandung dalam

jiwa para tokohnya yang kesemuanya merupakan kaum muda. Kaum muda biasanya lebih

menekankan pada fashion, gaya hidup dan ideologi yang ditunjukkan dengan pemakaian

simbol yang mencirikan identitas mereka. Nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia berasal dari kata “nasional” dan “isme”, diartikan sebagai paham kebangsaan

yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa



kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Sedangkan kata

“bangsa” sendiri memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat,

bahasa dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang, atau

tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau

bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan

kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu dimuka

bumi.

Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan

kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu

konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan menurut L. Stoddard,

nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di

mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di

dalam suatu bangsa (Kompasiana.com, 2011).

Film seringkali mengambil fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat

untuk kemudian diolah kembali. Proses pengolahan antara lain adalah pembuatan adegan,

sinematografi, alur cerita dan sebagainya, sehingga hal-hal tersebut menjadi faktor

pendukung untuk memaparkan kepada masyarakat fenomena yang berhasil ditangkap oleh

si pembuat film, serta film tersebut dapat merepresentasikan apa yang sebenarnya telah

terjadi ditengah masyarakat.

Elemen-elemen yang akan dianalisis dalam film 5 cm ini didasarkan pada tanda

menurut Peirce, yaitu icon, index dan symbol yang ditampilkan dalam beberapa scene film

5 cm, diantaranya pada awal film yang menggambarkan bagaimana kaum muda di masa

kini (scene wisuda), serta pada pertengahan hingga akhir film yang menggambarkan

tentang nasionalisme (scene di gunung). Maka yang akan dicari adalah makna dari tanda

(sign) dalam film khususnya tanda-tanda yang mendukung penggambaran nasionalisme

dalam film tersebut.

Icon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bentuk

alamiah. Atau dengan kata lain, icon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan

yang bersifat kemiripan, misalnya potret dan peta. Index adalah tanda yang menunjukkan

adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan

sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Sedangkan symbol

adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya.



Hubungan diantaranya bersifat arbitrer atau semena, hubungan berdasarkan konvensi

(perjanjian) masyarakat (Sobur, 2004, hlm. 41-42).

Semiotik untuk studi media massa ternyata tak hanya terbatas sebagai kerangka

teori, tetapi juga sekaligus bisa sebagai metode analisis. Kita dapat menjadikan teori

segitiga makna (triangle meaning) Peirce yang terdiri atas sign (tanda), object (objek) dan

interpretant (interpretan). Menurut Peirce, satu diantara bentuk tanda adalah kata.

Sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretan adalah tanda

yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Apabila ketiga

elemen makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, maka muncullah makna yang

diwakili oleh tanda tersebut. Yang dikupas teori segitiga makna adalah persoalan

bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan oleh orang pada

waktu berkomunikasi (Sobur, 2006, hlm. 114-115).

Peirce pun membagi lagi sign ke dalam tiga jenis, yaitu symbol, icon, dan index.

Dalam film 5 cm, icon film adalah bentuk yang serupa dengan keadaan sebenarnya seperti

gambar orang (para tokohnya). Selanjutnya index film adalah kata-kata atau dialog-dialog

yang ada dalam film, yang dapat dicari tahu maknanya, yang juga menjelaskan pesan

dalam film. Sedangkan symbol yang terdapat dalam film adalah segala sesuatu yang dapat

merujuk pada makna tertentu, meliputi aspek setting atau latar film, mimik muka dan

bahasa tubuh, yang ada dalam setiap scenenya. Dan yang menjadi inti adalah bagaimana

nasionalisme dalam hubungannya dengan kaum muda (kaum muda) yang biasanya dilihat

dari sudut pandang identitas, gaya hidup dan fashion para kaum muda tersebut.

Sebagai satu contoh analisis pada penelitian ini adalah pada tokoh Genta, seperti

dibawah ini:



Icon

Gambar 1. Icon Tokoh Genta
Sumber: Potongan Film 5 cm

Sosok Genta yang ditampilkan dalam film ini adalah seseorang yang merupakan

‘leader’ dari kelima sahabat tersebut. Memiliki sifat tidak mementingkan diri sendiri,

pandai mengatur situasi dan berjiwa pemimpin. Genta yang memiliki rencana mulai dari

tidak saling bertemu dulu untuk sementara, hingga sampai pada cerita pendakian di

Gunung Semeru menuju Puncak Mahameru. Genta yang diperankan oleh Fedi Nuril

memiliki perawakan lelaki yang tinggi, kurus, berkulit coklat sawo matang dan bermata

besar yang menunjukkan watak tegas serta memiliki semangat yang tinggi.

Symbol

Gambar 2. Symbol Tokoh Genta
Sumber: Potongan Film 5 cm

Gambar diatas merupakan tokoh Genta yang sedang berada dalam scene

memandang kearah bendera yang berkibar diatas puncak Mahameru. Gambar ini

menunjukkan symbol dari seseorang yang merujuk pada rasa nasionalisme dan

kebanggaannya terhadap tanah air karena melihat bendera nasional dengan sepenuh hati.



Index

"Sebuah kehormatan bagi saya Genta, telah mendaki mahameru bersama
sahabat tercinta, ditanah air tercinta ini. Kehormatan ini tidak akan saya
lupakan seumur hidup,”

Pada gambar diatas, tokoh Genta mengucapkan kalimat yang mengandung rasa

nasionalisme. Kata-kata “ditanah air tercinta ini” merupakan sebuah penekanan terhadap

rasa cinta tanah air, ditambah dengan kata “kehormatan” yang memberikan makna bahwa

ia juga begitu menghormati negeri ini dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa

tubuh didukung dengan pengucapan kalimat yang dapat melengkapi unsur nasionalisme.

Juga pada contoh berikut ini yang menunjukkan bahwa kaum muda masa kini

memiliki rasa nasionalisme dengan memberikan sikap semangat, bertekad kuat,

bermotivasi tinggi dan penuh tanggung jawab:

Gambar 3. Para Tokoh dengan Bendera yang Berkibar Di Atas Puncak Gunung
Sumber: Potongan Film 5 cm

Pada scene diatas, masih melihat Gunung Semeru (Puncak Mahameru) dari

kejauhan, masing-masing tokoh diambil gambar satu-persatu sambil mengatakan dialog

yang mengandung unsur semangat jiwa dan tekad yang kuat untuk mendaki Gunung

Semeru dan berhasil sampai ke Puncak Mahameru. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh

para tokoh mengandung rasa nasionalisme terhadap bangsa, dengan pengambilan gambar

wajah mereka tengah menghadap kearah keindahan alam yang tak terlupakan. Bahasa

tubuh juga menggambarkan bahwa mereka sangat terlihat mengagumi dan mengakui

keagungan Tuhan yang diberikan untuk mereka dan dapat dinikmati saat itu juga, karena

dalam beberapa jam mereka akan mendaki keindahan panorama tersebut.

Icon pada scene diatas masih pada keenam tokohnya, juga setting dengan gunung

dan hamparan tanah luasnya. Dialog yang terucap dari para tokoh yaitu “yang kita perlu



sekarang cuma kaki yang akan melangkah lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan

berbuat lebih banyak dari biasanya”, “mata yang akan menatap lebih lama dari

biasanya”, “leher yang akan lebih sering melihat keatas”, “lapisan tekad yang seribu kali

lebih keras dari baja”, “hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya“ dan “mulut

yang akan selalu berdoa,” adalah kata-kata yang kesemuanya merupakan bentuk dari

semangat yang luar biasa dari keenam tokoh muda ini.

Symbol dan index yang berkaitan ini menunjukkan bahwa rasa nasionalisme dalam

diri tiap tokohnya sangat besar. Keinginan untuk mendaki gunung hingga puncak tertinggi

sudah tertanam dalam pikiran mereka. Yang menjadikan bentuk nasionalisme mereka

semakin terlihat adalah karena selain keinginan untuk mencapai puncak gunung tertinggi

di Pulau Jawa tersebut, mereka juga akan mengibarkan bendera nasional Merah Putih

diatasnya. Untuk bisa berada diatas puncak gunung, apalagi gunung Semeru dengan

Puncak Mahameru yang merupakan gunung tertinggi Pulau Jawa, adalah hal yang sulit dan

penuh hambatan. Namun dengan perjuangan yang ditempuh dengan semangat, segala

susah payah akan sirna apabila sudah bisa mencapai puncak dan berdiri diatasnya.

Keindahan panorama alam Indonesia sangatlah indah, oleh karena itu para tokoh dalam

film ini menunjukkan semangat yang terus terpacu untuk dapat mencapai puncak gunung

tersebut, sehingga hal ini merupakan suatu bentuk rasa nasionalisme yang tinggi pada diri

tiap tokohnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif tentang representasi

nasionalisme yang terdapat dalam film 5 cm. Dari hasil analisis peneliti, dapat disimpulkan

bahwa film ini adalah film komersial ber-genre drama yang menyuguhkan konsep

nasionalisme dengan simbolnya yaitu bendera Merah Putih, setting gunung Semeru yang

merupakan satu diantara kekayaan alam dalam negeri serta instrumen lagu nasional ‘Tanah

Air’. Representasi film 5 cm menggambarkan relevansi dengan kehidupan yang terjadi

ditengah masyarakat, terutama pada kalangan kaum muda. Representasi tersebut dapat

ditelisik melalui para tokoh, dialog, latar tempat (setting) dan scene dalam film 5 cm.
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