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ABSTRAK 

NURUL IEDIL AIDA. Penolakan dan Penerimaan Sosial Terhadap Penderita 

Sindrom Tourette (Analisis Semiotika Dari Prespektif Hubungan Sosial Pada 

Film Front Of The Class) (Dibimbing oleh Hafied Cangara dan Nurul Ichsani) 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi penolakan dan 

penerimaan sosial terhadap penderita sindrom tourette dalam film Front of the 

Class melalui adegan-adegan dalamm film. Metode yang digunakan untuk 

penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

teori semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

makna tersembunyi di balik sebuah tanda, seperti yang terdapat dalam film, teks, 

iklan, dan berita. Penelitian ini tidak membutuhkan populasi ataupun sampling, 

melainkan melakukan pengumpulan data secara mendalam mengenai fenomena 

dan objek yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 

menggunakan konsep Triangle of Meaning dari Peirce, yakni Representament, 

Object, dan Interpretant. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan 

mengkaji dan mempelajari literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang 

akan diteliti.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penolakan terhadap penderita 

Sindrom Tourette  dalam film Front of the Class dapat terjadi dimana saja, bahkan 

dalam lingkungan keluarga. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang 

Sindrom Tourette cukup membuat orang-orang disekitar penderitanya akan salah 

paham. Berbagai stigma yang timbul  tentang kemampuan penyandang disabilitas 

maupun penderita Sindrom Tourette dapat menyebabkan orang lain akan 

meremehkannya. Hal ini juga menyebabkan keterbatasan dalam memilih dan 

berkesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial. 

Terdapat hal sederhana yang dapat membuat tics pada Sindrom Tourette berkurang. 

Dengan adanya penerimaan, kesadaran, dan saling menghargai terhadap penderita 

Sindrom Tourette akan memberi dampak positif baginya.  

 

Kata Kunci: Film, Semiotika, Penolakan dan Penerimaan Sosial, Sindrom Tourette. 
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ABSTRACT 

NURUL IEDIL AIDA. Social Rejection and Acceptance of Patients with 

Tourette's Syndrome (Analysis of Semiotics from the Perspective of Social 

Relations in Front Of The Class Film) (Guided by Hafied Cangara and Nurul 

Ichsani) 

The purpose of this study was to determine the representation of rejection and social 

acceptance of people with Tourette syndrome in the film Front of the Class through 

scenes in the film. The method used for this research is descriptive qualitative 

research with Charles Sanders Peirce's semiotic theory approach. This study aims 

to find the hidden meaning behind a sign, such as those found in films, texts, 

advertisements, and news. This study does not require a population or sampling, 

but rather collects in-depth data about the phenomena and objects studied. The 

collected data is then analyzed usingconcept Triangle of Meaning Peirce's, namely 

Representament, Object, and Interpretant. Secondary data obtained through 

literature study by reviewing and studying the existing literature related to the 

problems to be studied.  

The results showed that the act of refusal to suffer from Tourette's Syndrome in the 

film Front of the Class can occur anywhere, even in the family environment. The 

lack of knowledge and understanding of Tourette's Syndrome is enough to make 

people around the sufferer misunderstand. Various stigmas that arise  about the 

abilities of people with disabilities and people with Tourette's Syndrome can cause 

others to underestimate them. This also causes limitations in choosing and having 

the opportunity to participate in a community or social group. There are simple 

things that can tics reduce thein Tourette's Syndrome. Acceptance, awareness, and 

mutual respect for people with Tourette's Syndrome will have a positive impact on 

them. 

Keywords: Film, Semiotics, Rejection and Social Acceptance, Tourette's 

Syndrome. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Tidak dapat dipungkiri lagi pada zaman milenial ini alat penyampaian pesan 

melalui audio-visual sangat diminati oleh masyarakat karena bentuk media 

komunikasinya yang dapat dilihat dan didengarkan. Media audio-visual gerak 

merupakan sebuah media yang mengikuti perkembangan zaman (ilmu pengetahuan 

dan teknologi) karena meliputi penglihatan, pendengaran, gerakan, serta 

menampilkan unsur gambar yang bergerak (Nana Sudjana, 2001:192). Salah satu 

bentuk dari media audio-visual adalah film. 

Siagian dalam Limbong (2020:241) mendefinisikan film sebagai suatu 

kumpulan gambar yang bergerak dengan adanya atau tanpa suara dan berisikan 

narasi dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pesan secara massal kepada 

masyarakat luas dan heterogen. Film merupakan karya dari hasil kerjasama kolektif 

dari berbagai pekerja seni serta pekerja-pekerja teknis dari cabang-cabang seni 

seperti seni lukis, seni arca, seni sastra, dan seni musik. 

Film yang telah diproduksi dan dikemas sedemikian rupa tidak semata-mata 

sebagai hiburan saja. Film mengandung pesan-pesan yang dapat menginspirasi dan 

membangun motivasi penonton. Selain itu, film juga merupakan wujud representasi 

dari realitas dalam berbagai kehidupan manusia yang terdiri dari aspek sosial, 

budaya, agama, maupun pendidikan. Tidak heran jika dibalik cerita tersebut juga 

mengangkat kisah nyata yang menggambarkan sisi asli dari pemeran dalam film 
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tersebut. Salah satu tema film yang sering diangkat berdasarkan kisah nyata adalah 

isu-isu dalam kehidupan sosial. 

Kehidupan sosial terbentuk karena adanya interaksi antara satu individu dengan 

individu yang lain. Manusia sebagai individu tersebut tidak bisa hidup tanpa 

manusia lain dan senantiasa akan bergantung dan saling membutuhkan untuk 

menjalani kehidupannya. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak terdapat 

seorang pun yang dapat hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok manusia 

lainnya, karena didalam diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan 

sesamanya dan memiliki hasrat untuk bermasyarakat. Manusia diciptakan dengan 

watak dan fisik yang berbeda-beda agar bisa saling mengenal dan saling 

melengkapi antara satu sama lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial juga 

tidak terlepas dari adanya penolakan dan penerimaan oleh suatu kelompok sosial.  

Penerimaan sosial (social acceptance) diartikan sebagai derajat keanggotan 

seseorang dalam kelompoknya dan juga keterlibatan sosialnya dalam kelompok 

tersebut. Kelompok dan penerimaan sosial memainkan peran penting karena dapat 

meningkatkan kondisi psikologis dan emosional dengan individu yang tertantang 

secara mental dan fisik dan terstigmatisasi (individu yang memiliki pengalaman 

diskriminasi) (Forouza dkk, 2013:663). 

Bronfenbrenner (1977:32) mengemukakan bahwa penyandang disabilitas lebih 

rentan terhadap masalah sosial dan psikologis daripada masalah fisik. Kurangnya 

penerimaan dalam sebuah kelompok sosial merupakan faktor utama yang 

menyebabkan rendahnya kualitas hidup manusia penyandang disabilitas. Hal ini 

juga terjadi pada penderita Sindrom Tourette. 
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Sindrom Tourette merupakan gangguan saraf yang melibatkan disfungsi dalam 

sirkuit saraf antara ganglia basal dan struktur terkait di otak yang menunjukkan 

gerakan dan suara tiba-tiba secara berulang-ulang yang juga dikenal sebagai Tics. 

Tics didefinisikan sebagai gerakan motorik atau vokalisasi stereotip (aneh) yang 

tiba-tiba, cepat, berulang-ulang, dan tidak ritmik (berirama). 

Tics terbagi atas tics motorik multipel yang sederhana atau kompleks dan terdiri 

atas satu atau lebih tics vokal. Sindrom Tourette diklasifikasikan dengan gangguan 

yang pertama kali didiagnosis pada masa bayi, masa kanak-kanak, atau remaja 

(American Psychiatric Association, 2000). Penderita sindrom ini kurang diterima 

dalam kelompok sosial karena gejala yang ditimbulkan dapat mengganggu dan 

sering diejek oleh orang disekitarnya atau dalam suatu kelompok sosial.  

Boudjouk dkk (2000:24) menyatakan bahwa tingkat penerimaan sosial terhadap 

remaja yang tidak menunjukkan tics motorik lebih dapat diterima oleh suatu 

kelompok sosial dibandingkan ketika menunjukkan tics motorik. Penolakan dalam 

suatu kelompok sosial akan  mengakibatkan persepsi yang buruk mengenai harga 

diri, menimbulkan perasaan terisolasi,  dan merasa dirinya tidak berguna 

Dalam hal ini, peneliti tertarik pada film Amerika Serikat bergenre drama-

biografi yang dirilis pada tanggal 7 Desember 2008 berdasarkan pada buku best 

seller “Front of the Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never 

Had (2005)” karya Bradley Cohen yang dikarang bersama oleh Lisa Wysocky dan 

disutradarai oleh Peter Warner yang berjudul Front of the Class. 

Pada tahun 2009, film yang berdurasi 95 menit ini telah meraih 

penghargaan Movieguide Award untuk “Outstanding Movie About a Disability”. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Brad_Cohen
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Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi Bradley 

Cohen yang sejak masih anak-anak hingga dewasa mengalami banyak rintangan 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena mengidap Sindrom Tourette.  

Bradley Cohen atau sering disapa dengan sebutan Bobo, tinggal bersama 

keluarganya yang terdiri dari Ibu, Ayah, dan Adik laki-lakinya. Ibu Brad 

merupakan seorang yang penyabar dan paling berpengaruh dalam kehidupan Brad. 

Ibu Brad selalu memberi dukungan dan semangat kepadanya untuk tetap bisa 

bersekolah layaknya orang normal, karena sejak kecil hingga dewasa ia selalu 

diejek oleh orang lain. 

            
Gambar 1.1 Brad ditertawai oleh teman sekelasnya 

Setelah menonton film Front of the Class, peneliti melihat masih sering terjadi 

penolakan atau kurangnya penerimaan sosial suatu individu tertentu (khususnya 

penyandang disabilitas) dalam masyarakat maupun kelompok sosial yang 

diperlihatkan dalam film ini. Fakta bahwa Sindrom Tourette memang tidak bisa 

disembuhkan bukan berarti penderita tersebut tidak layak diterima di masyarakat 

atau kelompok sosial. Oleh karenanya, peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang 

bagaimana film ini menggambarkan individu dengan penyandang disabilitas dalam 

menjalani kehidupan sosialnya sehari-hari dan memperlihatkan bahwa kurangnya 

penerimaan dan penolakan dalam lingkungan sosial masih sering terjadi. 
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Peneliti memilih untuk mengangkat tema tentang penolakan dan penerimaan 

sosial karena tidak menutup kemungkinan bahwa di jaman sekarang sering terdapat 

suatu individu maupun kelompok sosial yang memiliki standar tertentu untuk 

berkenalan maupun berteman dengan individu lainnya. Agar peneliti dapat 

mempresentasikan bahwa terdapat isu penolakan dan penerimaan sosial terhadap 

penderita Sindrom Tourette dalam film Front of The Class, maka peneliti akan 

menggunakan kajian ilmu komunikasi dengan pendekatan teori analisis semiotika 

Charles Sanders Peirce dalam mengkaji suatu tanda. Peirce melihat tanda 

(representament) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari objek referesensinya 

serta pemahaman subjek atas suatu tanda (interpretant).  

Terdapat juga film yang mengusung tema tentang Sindrom Tourette, seperti 

Phoebe In Wonderland (2008). Film ini memiliki kemiripan alur cerita dengan film 

Front of the Class, yaitu menceritakan seseorang yang berjuang dalam menghadapi 

orang lain maupun dirinya sendiri karena menderita Sindrom Tourette. Akan tetapi, 

hal yang menarik perhatian dalam film Front of the Class adalah bagaimana 

perjuangan Brad diceritakan dalam menghadapi Tics dan pandangan orang akibat 

Tourette-nya sejak ia masih kecil hingga dewasa. Film ini juga menceritakan kerja 

keras Brad dalam mencari pekerjaan, mengatasi masalah keluarga, dan mencari 

pasangan hidup karena sindrom ini. Sedangkan pada film Phoebe In Wonderland 

(2008), hanya menceritakan seorang gadis kecil yang berambisi untuk berperan 

dalam drama teater Alice in Wonderland. Karena Tourette yang ia alami sering 

mengganggu orang lain, gadis kecil itu dikeluarkan dari peran dalam drama 

tersebut. 
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Kedua film ini mengajarkan bagaimana cara memandang, memahami, dan 

menerima kondisi seseorang. Penerimaan sosial (social acceptance) menjadi 

penting karena masih banyak orang yang belum memahami mengenai gangguan 

mental sehingga tidak tahu cara merangkul teman atau orang lain yang mengalami 

gangguan tersebut. Hal ini membuat orang tersebut ditinggalkan dengan perasaan 

tidak diterima dalam suatu kelompok.  

Penerimaan sosial (social acceptance) diperlukan untuk membantu seseorang 

dengan kekurangan agar bisa beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya. 

Karena sesungguhnya orang dengan kekurangan tersebut juga ingin diperlakukan 

dan dilihat sebagai orang yang normal oleh orang lain.  

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Penelitian oleh Eka Wahyuni Pratiwi (2019) meneliti 

tentang Representasi Hak Asasi Manusia dalam Film Midsommar. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam 

film Midsommar dengan menggunakan analisis semiotika model Peirce untuk 

melakukan penelitian terhadap film tersebut, termasuk penggambaran isu HAM 

didalamnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu 

penulis ingin mengetahui bentuk-bentuk penolakan dan penerimaan sosial terhadap 

penderita Sindrom Tourette dalam film Front of the Class. Alasan penulis 

mengambil penelitian ini karena membuat representasi dan juga menjadi patokan 

penelitian penulis sebelum menemukan penelitian lainnya. 

Rohmah dkk. (2018) meneliti tentang Analisis Pesan Moral Dalam Film Hichki. 

Film ini bercerita tentang seorang wanita penderita Sindrom Tourette yang bercita-
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cita untuk menjadi seorang guru. Menurut peneliti, film ini menarik untuk diteliti 

karena terdapat pesan moral yang positif yang dapat dipelajari, memiliki rasa 

kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, setting tempat dan adegan yang 

menggambarkan kehidupan social yang sangat nyata dan juga kisahnya yang sangat 

menginspirasi. Penulis mengambil penelitian ini sebagai contoh dikarenakan 

penelitian ini mengangkat film bertemakan Sindrom Tourette sebagai objek yang 

mana penulis juga mengangkat hal yang serupa. 

Adam Khairil Kurnia (2014) meneliti tentang Nilai-Nilai Pendidikan dalam film 

Front of The Class. Peneliti ingin mengetahui makna dan simbol-simbol nilai yang 

mengandung pendidikan pada film Front of The Class, dengan menggunakan 

metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Alasan penulis mengambil 

penelitian ini sebagai patokan karena penelitian ini memiliki objek film dan metode 

analisis yang sama, yaitu film Front of The Class dan metode analisis semiotika 

model Peirce. Perbedaan antara penelitian diatas dan penulis adalah penulis 

mengangkat tema penolakan dan penerimaan social, sedangkan penelitian diatas 

mengangkat tema nilai-nilai pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Penolakan dan Penerimaan Sosial Terhadap Penderita Sindrom Tourette 

(Analisis Semiotika Dari Prespektif Hubungan Sosial Pada Film Front of The 

Class)” 

 



8 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka timbul 

rumusan masalah:  

Bagaimana representasi penolakan dan penerimaan sosial terhadap 

penderita sindrom tourette dalam film Front of the Class? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini: 

Untuk mengetahui representasi penolakan dan penerimaan social 

terhadap penderita sindrom tourette dalam film Front of the Class. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini ditujukan untuk pengembangan Ilmu Komunikasi 

secara konseptual dan diharapkan dapat menjadi referensi lain untuk 

mengkaji kajian Ilmu Komunikasi terutama dalam penelitian Analisis 

Semiotika pada Film.  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khalayak 

tentang pentingnya penerimaan sosial, yaitu dengan cara memandang, 

memahami, dan menerima kondisi seseorang dalam film Front of the 

Class. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bekal dalam 
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pembuatan sebuah karya film, khususnya bagi Mahasiswa Ilmu 

komunikasi maupun Film-maker. 

 

D. Kerangka Konseptual 

1. Penolakan (rejection) dan Penerimaan Sosial (social acceptance) 

Penerimaan sosial (social acceptance) merupakan suatu kondisi saat 

kita dapat diterima dalam suatu kelompok atau komunitas atau sebaliknya 

tanpa adanya suatu paksaan. Dengan adanya penerimaan sosial ini akan 

muncul perasaan senang, berharga, dan percaya dari dalam diri seseorang 

karena merasa telah diakui dan dibutuhkan dalam kelompok tersebut.  

Penerimaan sosial (social acceptance) dapat terjadi ketika diterimanya 

seseorang ke dalam suatu kelompok sosial. Seseorang yang diterima oleh 

komunitasnya merasa bahwa hal-hal yang baik dalam dirinya dapat diterima 

oleh komunitasnya, serta hal-hal yang buruk dari dirinya ditolerir atau 

dimaafkan oleh kelompoknya (Handayani, 2020:7). 

Hurlock (dalam Yusuf, 2002:99) berpendapat bahwa penerimaan sosial 

digambarkan ketika suatu individu dapat bernilai positif bagi orang lain, 

turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan sosial, dan memiliki sikap baik saat 

berhubungan dengan orang lain.  

Setiap ada kata penerimaan, akan hadir pula kata penolakan. Penolakan 

(rejection) adalah proses mengeluarkan seseorang dari perhatian atau kasih 

sayang dari kelompoknya atau keadaan yang timbul dari proses tersebut; 

menganggap seseorang tidak berarti (Gulo, 1982:246). Penolakan atau 

ditolak akan menimbulkan rasa kesepian dan terisolasi yang akan 
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berdampak buruk bagi kesehatan. Seperti yang dikemukakan oleh Kelley 

(dalam Nurindra, 2008:61) bahwa gangguan-gangguan pada perkembangan 

psikopatologi dan sosial akan muncul jika tidak adanya penerimaan sosial 

dalam suatu kelompok. Dibandingkan dengan orang-orang yang dikelilingi 

oleh orang lain yang peduli, mereka cenderung lebih cepat meninggal. Baik 

karena mereka tidak bisa tidur nyenyak (insomnia), overthinking, atau 

kurangnya nafsu makan akan membuat sistem kekebalan tubuh mereka 

melemah.  

Penolakan juga akan meninggalkan perasaan bahwa mereka telah 

dikucilkan dari suatu kelompok sosial. Pengucilan dikaitkan dengan 

kesehatan mental yang buruk dan pengucilan serta masalah kesehatan 

mental dapat bergabung bersama dalam toxic circle. Orang yang mengidap 

depresi mungkin lebih sering menghadapi pengucilan karena gejala 

gangguan mereka dan penolakan justru membuat mereka lebih tertekan 

(Association for Psychological Science, 2011). Orang dengan gangguan 

kecemasan sosial akan mensugesti dirinya terus-menerus karena khawatir 

ditolak secara sosial. Perasaan dikucilkan juga bisa menyebabkan perasaan 

ingin bunuh diri. 

Sullivan (dalam Santrock, 2003:288) mengemukakan pendapatnya 

mengenai persahabatan, jika remaja gagal untuk membentuk persahabatan 

yang akrab, mereka akan mengalami perasaan kesepian kemudian diikuti 

dengan rasa harga diri yang menurun.  Jika seseorang memiliki hasrat yang 
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kuat terhadap penerimaan sosial, hal ini akan mendorong seseorang untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya dengan baik.   

Kondisi psikologis dan emosional individu dengan penyandang 

disabilitas maupun terstigmatisasi sangat dipengaruhi oleh tingkat 

penerimaan sosial dalam suatu kelompok sosial, karena rentan menghadapi 

sikap negatif yang seringkali berakibat pada berkurangnya kepercayaan diri 

yang pada akhirnya menumbuhkan citra tubuh yang negatif dan tidak sehat 

(Sultan dkk, 2018: 280).  

Individu dengan penyandang disabilitas yang mengalami penolakan 

oleh lingkungannya sering dijauhi oleh temannya, sering diabaikan, 

memiliki sedikit teman, dan sering diejek oleh teman maupun orang 

disekitarnya. Individu yang ditolak tersebut sering dianggap agresif, 

mengganggu, mudah tersinggung, tidak jujur dan egois oleh lingkungan 

sosialnya. 

 

2. Sindrom Tourette 

Pada abad ke-19, Gilles de la Tourette Syndrome (GTS) yang dinamai 

dalam bahasa Prancis menurut ahli saraf Prancis Georges Gilles de la 

Tourette, menggambarkan kondisi tersebut pada wanita bangsawan berusia 

86 tahun yang menunjukkan gerakan dan suara tiba-tiba yang juga dikenal 

sebagai tics (Tourette dalam Lavoie, 2011:35).  

Meskipun penyebab pastinya tidak diketahui, hal ini diyakini 

merupakan kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan. Mekanisme 
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tersebut melibatkan disfungsi dalam sirkuit saraf antara ganglia basal dan 

struktur yang terkait dalam otak. 

Dalam beberapa studi kuantitatif yang berkaitan dengan orang dewasa 

dengan Sindrom Tourette menunjukkan bahwa mereka mungkin 

menghadapi tingkat pengangguran yang lebih besar, pendapatan yang lebih 

rendah, dan dikaitkan dengan status sosial-ekonomi yang lebih rendah 

(Aldred & Cavanna, 2015:1643). 

Tics merupakan gejala utama dari Sindrom Tourette. Tics ini dapat 

berpola tidak disengaja (didorong oleh dorongan batin) atau gerakan 

kebiasaan (motor tics) atau suara (vocal tics)  yang sering didahului oleh 

sensasi firasat. Studi menunjukkan bahwa tics mengikuti pola remisi dengan 

bertambahnya usia. Mereka biasanya mencapai puncaknya selama masa 

remaja dan berkurang dalam frekuensi dan intensitasnya pada awal masa 

dewasa (Bloch & Leckman, 2009:497).  

Tics pada umumnya terjadi beberapa kali sehari atau hampir setiap hari 

selama jangka waktu lebih dari 1 tahun dan selama periode ini tidak pernah 

ada periode bebas tics lebih dari 3 bulan berturut-turut bahkan selamanya 

melekat dalam dirinya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kondisi penderita 

ini berbeda-beda. Tics biasanya berubah ke dalam tingkat keparahan aktif 

selama sehari dan dapat berubah lokasinya dari waktu ke waktu. Salah satu 

alasan mengapa penderita ini merasa perlu untuk melakukan tic yang 

berulang-ulang atau dengan cara tertentu karena merasa belum mencapai tic 

yang tepat dan belum merasa puas (Idrus, 2016:3). 
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3. Film sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan melaui 

media massa. Komunikasi massa berawal dari kata “media of mass 

communication” yang berarti media komunikasi massa. Media yang 

dimaksud adalah saluran yang dihasilkan oleh teknologi modern dan massa 

merupakan kumpulan individu yang berada disuatu tempat tertentu. Media 

massa merupakan suatu alat komunikasi yang akan menyebarkan pesan 

tersebut secara serentak kepada masyarakat luas dan heterogen. Dalam 

definisi ini dan yang serupa dengan ini, kata ‘komunikasi’ (communication) 

sering disamakan dengan ‘transmisi’ (transmission), seperti pandangan 

pengirim daripada makna utuh yang mencakup pengertian respons, berbagi, 

dan interaksi (McQuail, 2010:35) 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media 

massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber 

kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat 

kabar, film, radio dan televisi (Cangara, 2010:123) 

Menurut Gerbner (dalam Rakhmat 2003:188) mengemukakan bahwa 

komunikasi massa merupakan suatu produksi dan distribusi yang 

berlandaskan tekonologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta 

paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri Bentuk dari media 

massa antara lain media cetak (buku, majalah, surat kabar), media elektronik 
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(radio, televisi), film, dan new media (internet). Salah satu bentuk dari 

media massa adalah Film.  

Film merupakan sebuah rangkaian gambar statis yang direpresentasikan 

di hadapan mata secara berturut-turun dengan kecepatan tinggi (Gamble 

1986:235). Film dimaknai sebagai medium yang menghubungkan 

komunikator dan komunikan yang berjumlah banyak, berbeda tempat 

tinggal, heterogen, dan menimbulkan efek tertentu (Tan Dan Wright dalam 

Ardianto & Erdinaya, 2005:3).  

Film berperan sebagai sebuah alat presentasi dan distribusi hiburan, 

yang disajikan dalam bentuk cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan 

sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 2010:35). Maka 

dari itu, film merupakan sebuah pencipta budaya massa yang juga berperan 

penting dalam menyampaikan suatu pesan dan mempengaruhi penonton 

karena kisah yang ditampilkan. Film merupakan medium yang tepat untuk 

merepresentasikan sebuah realitas dari berbagai macam aspek dalam 

kehidupan manusia. Film juga merupakan representase dari realitas yang 

mencakup proses seleksi dan kombinasi yang dilakukan oleh film maker 

sebelum realitas diproyeksikan ke layar, ke hadapan penonton (Ichsani, 

2016:71). 

Film tidak hanya digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, 

namun juga membentuk realitas. Dalam hal ini, film memiliki kapasitas 

untuk memuat pesan yang sama secara serempak dan mempunyai sasaran 
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yang beragam dari agama, etnis, status, umur, dan tempat tinggal 

(Wahyuningsih, 2019:6). 

Ada begitu banyak terdapat fenomena-fenomena maupun kejadian 

dalam kehidupan manusia yang dapat menginspirasi para film-maker. 

Menurut Nurul Ichsani dalam bukunya The Lady (Film, Ideologi, dan 

Tirani) (2020:15), mengemukakan bahwa individu-individu yang terlibat 

dalam produksi sebuah film merupakan partisipan sosial yang terlibat dalam 

proses-proses sosial di lingkungan sosialnya. Dalam proses-proses tersebut, 

setiap individu melakukan pengamatan, terlibat didalamnya, memahami 

dan merepresentasekannya sebagai bentuk kognisi atau pengetahuan.  

Titik balik utama dalam sejarah film adalah Amerikanisasi  

“Americanization” industri dan budaya film bertahun-tahun kemudian 

setelah Perang Dunia Pertama (Tunstall dalam McQuail, 2010:36), 

kehadiran televisi dan pemisahan film dari bioskop. munculnya televisi dan 

pemisahan film dari bioskop. Pertumbuhan yang menurun, tetapi cenderung 

berkembang, industri film Eropa pada saat itu (dipercepat oleh Perang 

Dunia II) barangkali berkontribusi terhadap homogenisasi budaya film dan 

penyatuan ide mengenai definisi film sebagai sebuah media dengan 

Hollywood sebagai model yang dominan.  

Hollywood merupakan industri perfilman terbesar di dunia. Hollywood 

berdiri pada tahun 1902 dan telah menghasilkan ratusan film yang mampu 

menempu pasar dunia. Kemudian film-film diseleksi dan berhasil masuk 

dalam nominasi pada festival film, salah satunya seperti MovieGuide 
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Awards. Penghargaan Movieguide Awards secara luas dideskripsikan 

sebagai "The Christian Oscar", karena memberi kesempatan kepada mereka 

yang mengabdikan kariernya untuk membuat film berbasis agama, film 

yang memiliki nilai moral positif, dan akan diakui dalam satu malam 

istimewa. 

 Pada tahun 2009, Film Front of the Class mendapatkan nominasi untuk 

“Faith and Freedom Award” bersama dengan film John Adams, The 

Christmas Choir, Hero Ships, dan The Medal. Sangat disayangkan bahwa 

film Front of the Class tidak memenangkan Faith and Freedom Award. 

Penghargaan tersebut diberikan kepada John Adams dan The Medal. Akan 

tetapi, film Front of the Class memenangkan penghargaan khusus yang 

tidak ada dalam program untuk “Film Luar Biasa Tentang Disabilitas”. 

 

4. Analisis Semiotika 

Semiotik merupakan salah satu kajian yang menjadi tradisi dalam teori 

komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang 

bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, dan 

kondisi diluar tanda-tanda itu sendiri (Littlejohn, 2009:53).  

Semiotik bertujuan untuk memberi makna-makna yang terkandung 

dalam sebuah tanda “sign” atau menafsirkan makna tersebut sehingga dapat 

diketahui bagaimana komunikator dalam mengonstruksi pesan. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan kajian terhadap tanda adalah 

pemahaman bahwa tanda tidak bisa berdiri sendiri. Tanda tanpa makna 

hanyalah sebuah objek visual yang tidak berarti apapun (Prasetya, 2019:7). 
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Pada saat ketika melihat atau mengamati sesuatu, muncul dibenak akan 

sebuah makna, persepsi maupun pemahaman terhadap apa yang kita lihat. 

Hal yang sering diperhatikan secara langsung  kita dapat mengetahui apa 

nama dari suatu benda tersebut. Misalnya, pada saat menonton film. Kita 

selalu menikmati potongan-potongan scene dari setiap angle maupun shot 

tertentu yang ditampilkan dalam film tersebut. Tapi pernahkah terlintas 

dibenak kita sebuah pertanyaan “Mengapa cameraman maupun director 

dari film itu merekam adegan tersebut dengan angle/shot seperti itu?”.  

Dalam istilah Semiotika inilah kajian ilmu yang akan meneliti mengenai 

simbol atau tanda dan konstruksi makna yang terkandung dalam tanda. 

Konsep dasar dari semiotika yaitu dengan mempelajari tanda yang memiliki 

makna, dan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga nilai, 

norma, dan aturan-aturan dalam budaya suatu masyarakat tidak dihiraukan 

begitu saja.  

Semiotika memberi ruang yang lebih besar dalam mengkaji mana 

karena semiotika menyediakan ruang psikologi dan sosial. Sistem tanda 

yang sangat kompleks bisa ditemukan pada film yang merupakan cerminan 

sekaligus kreasi budaya yang merepresentase bentuk realitas dimasyarakat 

(Ichsani, 2013:2).  

Saat berbicara mengenai sebuah teori atau kajian ilmu, maka tidak 

terlepas dari tokoh-tokoh atau ahli yang mencetuskan teori tersebut. 

Beberapa tokoh yang terkenal dengan kajian semiotik antara lain Ferdinand 

de Saussure, Charles Sanders Peirce, dan Roland Barthes. 
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Salah satu model analisis semiotik yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah Model Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce. 

Dalam semiotika, Peirce mengemukakan secara umum bahwa tanda adalah 

yang mewakili sesuatu bagi seseorang (Sobur, 2016:41). 

Menurut Peirce, tanda “is something which stands to somebody for 

something in some respect or capacity”. Peran subjek (somebody) 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertandaan, yang menjadi 

landasan bagi semiotika komunikasi seseorang (Sobur, 2016:41). 

Peirce mengemukakan bahwa ground merupakan sesuatu yang 

digunakan agar tanda bisa berfungsi. Tanda (sign atau representament) 

selalu terdapat hubungan triadik, yakni ground, object, dan interpretant.  

Berikut model segitiga makna dari Charles Sanders Peirce: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Segitiga Makna dalam Model Semiotika Peirce 

Teori Segitiga Makna diatas menjelaskan persoalan mengenai 

bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan 

orang pada waktu berkomunikasi. Dalam penelitian ini, film Front of the 

Class akan dianalisis menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce 

dengan membedah setiap sign dan scene yang muncul dalam film. 

Representament 

Interpretant Object 
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Proses pemaknaan dan penafsiran tanda (semiosis) akan dilakukan 

melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis tanda berdasarkan 

representament (melalui pancaindra), tahap kedua mengaitkan secara 

spontan representament dengan pengalaman kognisi manusia (object), 

dan ketiga menafsirkan object sesuai dengan keinginan (interpretant) 

(Peirce dalam Hoed: 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Peneliti 

E. Definisi Konseptual 

1. Penerimaan Sosial (Social Acceptance) adalah suatu kondisi ketika 

seseorang dapat diterima atau menerima seseorang tanpa adanya suatu 

paksaan kedalam lingkungan sosialnya yang ditandai dengan adanya 

perlakuan positif dari teman sebaya, disukai oleh temannya, memiliki 

banyak teman, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, adanya dukungan dari 

orang disekitarnya, sering diajak mengobrol, bermain, dan bercanda. 

2. Penolakan (Rejection) adalah suatu kondisi ketika jati diri seseorang tidak 

dapat diterima oleh lingkungannya karena terdapat suatu perbedaan ras, 

Film Front of the Class 

Analisis Semiotika 

Charles Sanders Peirce 

Interpretasi scene yang 

menggambarkan bentuk 

Penolakan dan Penerimaan  

Scene yang 

menggambarkan bentuk 

Penolakan dan 

Penerimaan  
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keyakinan, pandangan hidup, tujuan, etnis, orientasi seksual, dan ditandai 

dengan adanya konflik dengan temannya, dijauhi oleh temannya, sering 

diabaikan, memiliki sedikit teman, dan sering diejek. Seseorang yang 

ditolak sering dianggap agresif, mengganggu, mudah tersinggung, tidak 

jujur dan egois oleh lingkungan sosialnya.  

3. Film yang dimaksud adalah Front of the Class (2008) yang berasal dari 

Amerika Serikat berdurasi 95 menit dan bergenre drama-biografi “karya 

sutradara Peter Warner. Film ini diangkat dari best seller “Front of the 

Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had (2005)” 

karya Bradley Cohen yang ditulis bersama oleh Lisa Wysocky. 

F. Metode Penelitian 

1. Waktu dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 hingga Agustus 2021  

dan Objek dalam penelitian ini adalah Film Front of the Class. 

2. Tipe Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan teori semiotika Charles Sanders Peirce. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna tersembunyi di balik 

sebuah tanda, seperti yang terdapat dalam film, teks, iklan, dan berita. 

Penelitian ini tidak membutuhkan populasi ataupun sampling, melainkan 

melakukan pengumpulan data secara mendalam mengenai fenomena dan 

objek yang diteliti. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Brad_Cohen
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3. Teknik Pengumpulan Data  

Data penelitan akan peneliti kumpulkan melalui observasi atau 

pengamatan pada objek penelitian yaitu dengan menonton film Front of the 

Class. Melalui pengamatan tersebut peneliti akan mendapatkan data berupa 

audio-visual mengenai unsur penolakan (rejection) dan penerimaan sosial 

(social acceptance) yang terdapat dalam film Front of the Class. Kemudian 

peneliti menggunakan analisis semiotika untuk melakukan pemberian 

makna pada setiap scene atau tanda-tanda (signs) yang terdapat dalam film 

tersebut. 

Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan menelusuri sumber-

sumber terkait yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Data 

primer bersumber dari film Front of the Class dalam format MP4. 

Sedangkan data sekunder berupa studi pustaka dengan mengkaji dan 

mempelajari literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang akan 

diteliti.  

 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Semiotika Model 

Charles Sanders Peirce. Berikut uraian teknik analisis yang akan penulis 

lakukan dalam penelitian ini :  

1. Melakukan pengamatan pada setiap scene yang ada pada film Front of 

the Class. 
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2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan scene-scene yang 

merepresentasikan unsur penolakan dan penerimaan sosial terhadap 

penderita Sindrom Tourette. 

3. Menganalisis makna penggambaran penolakan dan penerimaan sosial 

terhadap penderita Sindrom Tourette yang terdapat pada setiap scene 

yang sudah diklasifikasi sebelumnya dengan menggunakan konsep 

Triangle of Meaning dari Peirce, yakni Representament, Object, dan 

Interpretant. 

4. Mengambil kesimpulan dari hasil data yang diperoleh dan 

menyesuaikanya dengan pertanyaan penelitian. Lalu menjelaskan 

secara singkat dan jelas mengenai simbol-simbol dan pemaknaan unsur 

penolakan dan penerimaan sosial yang terepresentasikan dalam film 

Front of the Class. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penerimaan Sosial (Social Acceptance)  

Diterima secara sosial oleh orang lain mungkin merupakan salah satu 

kebutuhan utama umat manusia. Diterimanya suatu individu ke dalam 

kelompok sosial sangatlah diperlukan untuk kesehatan pribadi, sedangkan 

penolakan, secara langsung dapat mengancam kesejahteraan suatu individu 

(Baumeister & Leary, 1995:508).  

Leary (dalam DeWall & Bushman, 2011:256) mengemukakan bahwa 

penerimaan sosial merupakan suatu kondisi ketika sekelompok individu 

memberikan isyarat bahwa mereka ingin memasukkan suatu individu ke dalam 

kelompok dan hubungan mereka.  

Penerimaan sosial menurut Berk (dalam Habibah, 2000:51) adalah 

kemampuan seseorang untuk dihormati oleh anggota kelompok lain 

sebagai makhluk sosial yang berguna. Dengan adanya penerimaan sosial dari 

orang lain, seseorang tidak perlu lagi merasa cemas dengan kebutuhan 

sosialnya.  

1. Aspek-aspek Penerimaan Sosial 

Parker dan Asher (1993:612) mengemukakan bahwa tingkat tinggi 

dan rendahnya suatu penerimaan dan penolakan dalam kelompok 

sebaya dapat diukur dengan enam aspek, antara lain: 
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a. Validation and Caring, yaitu sejauh mana hubungan tersebut 

dicirikan dengan adanya kepedulian, dukungan, dan 

ketertarikan. 

b. Conflict and Betrayal, yaitu sejauh mana hubungan tersebut 

dicirikan dengan adanya argumen, perbedaan pendapat, amarah, 

dan ketidakpercayaan. 

c. Companionship and Recreation, yaitu sejauh mana mereka 

menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama, baik di 

dalam maupun di luar sekolah. 

d. Help and Guidance, yaitu sejauh mana upaya mereka untuk 

dapat membantu satu sama lain dalam mengerjakan tugas-tugas 

harian maupun tugas yang menantang. 

e. Intimate Exchange, yaitu sejauh mana hubungan dicirikan 

dengan adanya keterbukaan mengenai informasi dan perasaan 

pribadi. 

f. Conflict Resolution, yaitu sejauh mana perbedaan pendapat 

dalam suatu hubungan dapat diselesaikan secara efisien dan 

adil. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan sosial 

Dalam bukunya Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan 

Sepanjang Rentang Kehidupan, Hurlock (2017:217) menggambarkan 

beberapa kondisi yang dapat menyebabkan remaja diterima dalam 

lingkungannya, sebagai berikut: 
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a. Kesan pertama yang menyenangkan sebagai akibat dari 

penampilan yang menarik perhatian, sikap yang tenang, dan 

gembira. 

b. Reputasi sebagai seorang yang sportif dan menyenangkan 

c. Penampilan diri yang sesuai dengan penampilan dengan teman-

teman sebaya. 

d. Perilaku sosial yang ditandai oleh kerja sama, tanggung jawab, 

Panjang akal, kesenangan bersama orang lain, bijaksana, dan 

sopan. 

e. Matang, terutama dalam mengendalikan kemauan untuk 

mengikuti peraturan. 

f. Memiliki kepribadian yang menimbulkan penyesuaian sosial 

yang baik seperti jujur, setia, tidak mementingkan diri sendiri, 

dan ekstraversi. 

g. Status sosial ekonomi yang sama atau sedikit di atas anggota-

anggota lain dalam kelompoknya dan berhubungan baik dengan 

anggota-anggota keluarga. 

h. Tempat tinggal yang dekat dengan kelompoknya sehingga 

mempermudah hubungan dan partisipasi dalam berbagai 

kegiatan kelompok. 

Agar dapat diterima oleh kelompok sebayanya, para remaja harus 

mempelajari standar-standar perilaku dan nilai-nilai yang nantinya 

harus diubah sebelum mereka diterima oleh budaya dewasa. Para remaja 
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akan mengetahui bahwa ia dinilai dengan standar yang sama dengan 

yang digunakan untuk menilai orang lain, akan tetapi perlu ditekankan 

lagi bahwa penilaian tersebut dapat berubah-ubah, tergantung pada nilai 

yang ditetapkan oleh kelompok tersebut (Hurlock, 2017:206). 

 

B. Penolakan Sosial (Social Rejection) 

Dalam menjalin suatu hubungan sosial dengan orang lain, akan ada berbagai 

kendala yang dapat mengancam proses tersebut, seperti penolakan dari teman 

sebaya. Penolakan merupakan perilaku seseorang yang mengabaikan kehadiran 

orang lain, bahkan dapat mengeluarkannya dari kelompok atau hubungan yang 

ada (DeWall dan Bushman, 2011: 257).  

Menurut teori Need to Belong yang dikemukakan oleh Baumeister dan 

Leary (1995), kebutuhan ingin memiliki dan dimiliki tidak hanya 

mempengaruhi keadaan emosional dan proses kognitif individu, tetapi juga 

kesejahteraan fisik seseorang.  

Saat ini, banyak orang mengasingkan diri atau menahan diri untuk tidak 

berhubungan dengan orang lain karena takut ditolak. Ketakutan atau kepekaan 

terhadap penolakan yang menyebabkan seseorang menarik diri dari orang lain 

dapat menyebabkan perasaan kesepian bahkan depresi (goodtherapy.org). 

Rasa sakit karena dikucilkan tidak jauh berbeda dengan rasa sakit karena 

cedera fisik. Pada umumnya penolakan juga memiliki implikasi serius bagi 

keadaan psikologis individu dan masyarakat. Penolakan sosial dapat 

memengaruhi emosi, kognisi, dan bahkan kesehatan fisik. Orang yang 

https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/loneliness
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dikucilkan terkadang menjadi agresif dan bisa berubah menjadi 

kekerasan (Weir, 2012:2). 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penolakan sosial 

Menurut Hurlock (2017:217), terdapat beberapa kondisi yang dapat 

menyebabkan remaja ditolak: 

a. Kesan pertama yang kurang baik  karena penampilan diri yang 

kurang menarik perhatian, sikap yang menjauhkan diri, dan 

mementingkan diri sendiri. 

b. Dikenal sebagai seorang yang tidak sportif. 

c. Penampilan diri yang tidak sesuai standar kelompok dalam hal 

daya tarik fisik atau tentang kerapian. 

d. Perilaku sosial yang ditandai oleh perilaku yang menonjolkan 

dirinya,  mengganggu, dan menggertak orang lain, suka 

memerintah, tidak bisa bekerja sama, dan kurang bijaksana. 

e. Kurangnya kematangan, terutama kelihatan dalam hal 

pengendalian emosi, ketenangan, kepercayaan diri, dan 

kebijaksanaan. 

f. Sifat-sifat kepribadian yang mengganggu orang lain, seperti 

bersikap egois, keras kepala, gelisah, dan mudah marah.  

g. Status sosial ekonomi yang berada dibawah status social 

ekonomi kelompok dan hubungan buruk dengananggota-

anggota keluarga. 

https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime
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h. Tempat tinggal yang terpencil dari kelompok atau 

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

kelompok karena tanggung jawab keluarga atau karena bekerja 

sambilan. 

Menurut Appleton dan Field (2014:7), terdapat empat faktor yang 

dapat mendorong penolakan terhadap orang lain meliputi: 

a. Model mental, pandangan, dan nilai-nilai yang mungkin sering 

tidak diungkapkan dan diterima begitu saja. Cara berpikir ini 

berakar pada pengucilan orang selama berabad-abad atas dasar 

karakteristik seperti etnis, jenis kelamin, identitas, kecacatan, 

atau ciri intrinsik orang lainnya. 

b. Model mental dari perbedaan atau keberbedaan. Model mental 

ini tidak hanya memungkinkan pengucilan, tetapi juga 

diskriminasi, keterasingan dan penganiayaan dengan cara yang 

berbeda. 

c. Pemahaman tentang ideal. Masing-masing persepsi dan cara 

berpikir ini dapat menghasilkan berbagai perilaku penolakan. 

Misalnya, orang dengan masalah kesehatan mental sering 

dikucilkan karena stigma dan diskriminasi, dan rendahnya 

harapan akan apa yang dapat mereka capai. 

Persepsi tentang peran yang dihargai atau tidak dihargai. Mereka 

yang mengisi peran yang dihargai akan diperlakukan dengan baik, 

tetapi mereka yang mengisi peran yang tidak dihargai akan 
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diperlakukan dengan buruk oleh orang lain. Orang-orang yang 

mengisi peran yang diremehkan sering kali mereka yang 

menyandang disabilitas, perilaku tidak lazim, karakteristik tubuh 

yang dianggap negatif (misalnya obesitas, cacat), yang mungkin 

memberontak dalam beberapa cara melawan tatanan sosial, miskin, 

menganggur dan tidak berasimilasi secara budaya. Hal ini juga 

terjadi pada penderita Sindrom Tourette.  

Berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika 

pada tahun 1990, Sindrom Tourette diakui sebagai disabilitas. Akan 

tetapi, hal tersebut tergantung pada tingkat keparahan kondisi 

penderita, baik secara substansial dapat membatasi maupun 

memengaruhi kehidupannya. 

Berikut ini terdapat dua faktor yang menyebabkan penyandang 

disabilitas ditolak: 

1) Pemahaman dan pengetahuan. 

Bentuk pasif dari penolakan sosial sebagian terletak 

pada ketidaktahuan mereka untuk menerima, atau 

memang tidak mengetahui bahwa telah mengecualikan 

seseorang, Hal ini berbeda dalam kondisi sadar saat 

membuat keputusan untuk menolak. Namun, staf yang 

lalai seperti di kafe, restoran, atau teller bank yang tidak 

sabar dapat membuat interaksi sosial setiap hari menjadi 
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sulit atau tidak mungkin bagi penyandang disabilitas 

(Thompson dkk dalam Appleton dan Field, 2014:35).  

Selain itu, pemahaman yang buruk tentang kemampuan 

penyandang disabilitas dapat menyebabkan orang lain 

meremehkan atau meremehkan kebutuhan mereka. Hal ini 

sering menyebabkan pembatasan pilihan dan kesempatan 

untuk berpartisipasi (Kramer dkk dalam Appleton dan Field, 

2014:36). 

Hal ini menunjukkan rasa ketidaksiapan untuk terlibat 

dengan penyandang disabilitas seringkali berasal dari 

kurangnya kontak sosial dengan penyandang disabilitas. 

2) Kemampuan, karakteristik fisik, perbedaan perilaku, dan 

kemampuan belajar. 

Intimidasi verbal dan fisik tampaknya menjadi 

pengalaman umum bagi anak-anak penyandang disabilitas. 

Di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, serta di 

lingkungan masyarakat, hal ini dapat berupa pengucilan 

eksplisit, intimidasi verbal seperti pemanggilan nama, dan 

intimidasi fisik. Ini semua berfungsi untuk membatasi 

kemampuan anak-anak untuk berpartisipasi dalam berbagai 

cara (Appleton dan Field, 2014:37). 

Diskriminasi diidentifikasi sebagai pendorong utama 

penolakan sosial. Beberapa laporan menyatakan bahwa 
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keterpisahan, pengucilan, marginalisasi, dan pengabaian 

dapat menjadi ciri kehidupan sehari-hari bagi penyandang 

disabilitas dan keluarga mereka (NPPDC 2009). 

Menurut prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi 

tertuang dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 

(Brander dkk, 2020:460):  

Pasal 1: 

"Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam 

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunai akal 

dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain 

dalam persaudaraan."  

 

 Konsep kesetaraan dalam martabat dan hak ini tertanam 

dalam demokrasi kontemporer, sehingga negara 

berkewajiban untuk melindungi berbagai minoritas dan 

kelompok rentan dari perlakuan yang tidak setara.  

Pasal 2 menegaskan kebebasan dari diskriminasi:  

"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang 

tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan dalam 

bentuk apa pun". 

 

Hak Penyandang Disabilitas (2006) menyatakan bahwa 

penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja “atas 

dasar kesetaraan dengan orang lain”. Undang-Undang 

Penyandang Disabilitas Amerika (ADA 1990) mengakui 

bahwa '”cacat fisik dan mental sama sekali tidak mengurangi 

hak seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam semua 

aspek masyarakat'”. 



32 

 

 

2. Dampak penolakan sosial  

Dampak yang ditimbulkan oleh penolakan sangat kompleks dan 

beragam. Berikut ini terdapat 3 jenis dampak yang ditimbulkan oleh 

penolakan sosial: 

a. Dampak umum penolakan sosial  

Menurut Appleton dan Field (2014:5-6), terdapat empat dampak 

umum akibat penolakan sosial, yaitu:  

1) Politik: Hilangnya hak, kebebasan berekspresi, dan peluang. 

2) Ekonomi: Kurangnya akses ke pasar tenaga kerja, kredit, dan 

lainnya. 

3) Sosial: Kurangnya kesempatan untuk berbaur karena jenis 

kelamin, etnis, dan disabilitas. 

4) Budaya: Nilai yang beragam, norma, dan cara hidup tidak 

diterima atau dihormati. 

b. Dampak psikologis penolakan sosial  

Penolakan bisa sangat menyakitkan karena bisa membuat orang 

merasa tidak diinginkan, diterima, bahkan dihargai. Penolakan 

berkelanjutan atau jangka panjang mungkin memiliki efek 

psikologis yang mendalam dan bertahan lama (goodtherapy.org), 

antara lain:  

1) Trauma 

Penolakan atau penolakan jangka panjang yang 

menghasilkan perasaan ekstrem dapat 
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menyebabkan trauma dan dapat memiliki konsekuensi 

psikologis yang serius.  Beberapa individu mengembangkan 

ketakutan kronis akan penolakan, seringkali sebagai akibat 

dari berbagai pengalaman traumatis dengan penolakan di 

awal kehidupan. 

2) Depresi 

Penolakan juga berhubungan dengan psikopatologi 

perkembangan depresi pada remaja. Sedangkan, pada 

perlakuan mengintimidasi yang pada dasarnya merupakan 

kombinasi dari pengucilan dan penolakan, dapat memiliki 

banyak efek negatif, termasuk depresi, stres, gangguan 

makan, dan perilaku yang dapat melukai diri sendiri (self-

harming).  

3) Respons rasa sakit 

Penelitian telah menunjukkan bahwa otak merespons 

rasa sakit sosial dengan cara yang mirip dengan cara otak 

merespons rasa sakit fisik. Menurut penelitian, jalur otak 

yang sama yang diaktifkan oleh rasa sakit fisik juga 

diaktifkan oleh rasa sakit sosial, atau penolakan. Sistem 

reseptor di otak juga melepaskan obat penghilang rasa sakit 

alami (opioid) ketika seorang individu mengalami rasa sakit 

sosial, sama seperti ketika rasa sakit fisik dialami.  

https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/trauma
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/depression
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/eating-disorders
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/eating-disorders
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/self-harm
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DeWall, 

Eisenberger dkk. (dalam Weir, 2012:2) untuk mengetahui 

apakah penolakan sosial dapat diobati seperti sakit fisik, 

mereka menugaskan sukarelawan untuk mengonsumsi 

acetaminophen (tylenol) yang dijual bebas atau plasebo 

setiap hari selama tiga minggu. Kemudian, 

ketika dibandingkan dengan kelompok plasebo, relawan 

yang menggunakan obat tersebut menceritakan lebih sedikit 

episode perasaan sakit hati dalam laporan dirinya setiap 

hari. Laporan tersebut didukung oleh studi fMRI. Untuk 

mempelajari penolakan di dalam pemindai fMRI, para 

peneliti menggunakan teknik yang disebut Cyberball, yang 

dirancang mengikuti pengalamannya sendiri yang tiba-tiba 

dikeluarkan oleh dua pemain Frisbee di taman. Dengan 

teknik Cyberball, mereka yang ditolak menunjukkan 

peningkatan aktivitas di cingulate anterior dorsal dan insula 

anterior, dua wilayah yang menunjukkan peningkatan 

aktivitas sebagai respons terhadap nyeri fisik.  

Menurut Eisenberger (dalam Weir, 2012:2), hal apapun 

yang dapat menyangkut otak, patah hati pun tidak jauh 

berbeda dengan patah lengan. Mereka juga yang 

menemukan bahwa orang yang mengonsumsi 

acetaminophen setiap hari selama tiga minggu memiliki 
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aktivitas yang lebih sedikit di daerah otak yang berhubungan 

dengan rasa sakit ketika ditolak di Cyberball, berbeda 

dengan mereka yang menggunakan plasebo. 

4) Kecemasan dan stres  

Penolakan mungkin sering berkontribusi pada kondisi 

yang sudah ada sebelumnya, sama 

seperti stres dan kecemasan atau kondisi yang 

terkait. Demikian pula, kondisi ini maupun kondisi 

kesehatan mental lainnya dapat memperburuk perasaan 

penolakan. 

5) Pelecehan 

Satu studi menemukan bahwa, pada anggota laki-laki 

dari penelitian ini, tindakan pelecehan dalam hubungan 

intim dikaitkan dengan pengalaman tingkat penolakan orang 

tua yang lebih tinggi di masa kanak-kanak yang 

menyebabkan gejala stres pasca trauma (PTSD). 

c. Dampak penolakan sosial bagi penyandang disabilitas 

Penolakan sosial juga akan dialami oleh penyandang disabilitas. 

Penolakan sosial membentuk tingkat dan sifat partisipasi yang 

dialami oleh penyandang disabilitas dalam komunitas mereka. 

Penolakan juga mencakup hubungan dengan keluarga dekat dan 

jaringan sosial, interaksi komunitas yang lebih luas, dan hubungan 

dengan negara (Appleton dan Field, 2014:18). 

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/stress
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/anxiety
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/abuse
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/ptsd
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WHO (2011) telah mengidentifikasi lima dampak utama dari 

penolakan sosial bagi penyandang disabilitas: 

1) Kesehatan yang lebih buruk 

Penyandang disabilitas cenderung memiliki kesehatan yang 

lebih buruk daripada populasi umum, dengan kerentanan yang 

lebih besar terhadap kondisi sekunder dan comorbiditas, mereka 

juga memiliki tingkat perilaku kesehatan berisiko yang lebih 

tinggi seperti merokok dan tidak aktif, dan risiko yang lebih 

tinggi untuk terpapar kekerasan. 

2) Prestasi pendidikan yang lebih rendah 

Kesenjangan penyelesaian pendidikan umum terjadi di 

negara-negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. 

3) Partisipasi ekonomi yang kurang 

Penyandang disabilitas cenderung tidak dipekerjakan dan 

umumnya berpenghasilan lebih rendah saat dipekerjakan. Di 

negara-negara OECD, tingkat pekerjaan untuk penyandang 

disabilitas, sebesar 44%, hanya dua pertiga dari non-disabilitas 

(75%). 

4) Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi  

Penyandang disabilitas dan rumah tangga dengan anggota 

penyandang disabilitas cenderung mengalami tingkat 

kekurangan yang lebih tinggi, termasuk kerawanan pangan, 

perumahan yang buruk, dan akses yang tidak memadai ke 
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perawatan kesehatan dan aset yang lebih sedikit daripada orang 

dan rumah tangga tanpa disabilitas. 

5) Ketergantungan yang meningkat dan partisipasi yang terbatas  

Penyandang disabilitas sering kali cenderung terisolasi dan 

bergantung pada orang lain. Ketergantungan pada dukungan 

informal adalah hal biasa, dan ini dapat memiliki konsekuensi 

yang merugikan bagi pengasuh, termasuk stres, isolasi, dan 

hilangnya peluang sosial-ekonomi. 

 

C. Kelompok sebaya (peer group) 

Salah satu tugas perkembangan manusia pada masa remaja adalah dapat 

menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya, yakni para remaja harus 

berbaur bersama dengan teman-tema sebayanya. agar mendapatkan sebuah 

pengakuan (approval). Kelompok sebaya ditandai dengan memiliki kesamaan 

minat, peran social, usia, dan memiliki pengaruh terhadap sosialisasi dengan 

anggota kelompokmya.  

Menurut Sunwolf (2008:7), kelompok sebaya terdiri anggota yang dapat 

menganggap satu sama lain setara, baik dalam hal kemampuan, kepercayaan, 

status sosial, status hukum, atau hak.  

Horrocks dan Benimoff (dalam Hurlock 2017:214) menyebutkan beberapa 

pengaruh kelompok sebaya pada masa remaja, antara lain: 

a. Pembentukan konsep diri.  

Dalam kelompok sebaya, para remaja akan dinilai oleh orang lain 

yang sejajar dengannya dan yang tidak dapat memaksakan sanksi-sanksi 



38 

 

 

dunia dewasa yang justru ingin dihindari. 

b. Tempat untuk mendapatkan dukungan.  

Dalam kelompok sebaya, para remaja dapat bersosialisasi dalam 

suasana dimana nilai-nilai yang berlaku bukanlah nilai-nilai yang 

ditetapkan oleh orang dewasa, melainkan oleh teman seusianya. Hal 

inilah seolah-olah para remaja merasa didukung karena memiliki 

pemikiran dan tujuan yang sama. 

c. Tempat untuk menemukan identitas diri 

Kelompok sebaya menyiapkan panggung dimana para remaja dapat 

menguji dirinya sendiri maupun orang lain, mengetahui peranannya, dan 

mengetahui siapa dirinya. 

Wentzel & Asher (dalam Selvam, 2017:133) menyebutkan lima jenis 

status pada teman sebaya, antara lain: 

a. Anak-anak popular, sering ditunjuk sebagai sahabat dan mereka 

hampir tidak disukai oleh teman sebayanya 

b. Anak-anak biasa, menerima jumlah rata-rata dianggap positif dan 

negatif oleh rekan-rekan mereka. 

c. Anak-anak terabaikan, jarang dianggap sebagai sahabat tetapi 

tidak disukai oleh rekan-rekan mereka, 

d. Anak-anak yang ditolak, jarang dianggap sebagai teman terbaik 

seseorang dan tidak disukai oleh rekan-rekan mereka. 

e. Anak-anak Kontroversial, sering dipilih baik sebagai teman 

terbaik seseorang maupun tidak disukai. 
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D. Teori Hirearki Kebutuhan  

Abraham H. Maslow (dalam Robbins dan Judge, 2008:203) menyebutkan 

lima kebutuhan dasar manusia, antara lain: 

1. Kebutuhan fisiologi (Physiological Needs), yaitu rasa lapar, haus, 

berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya 

2. Kebutuhan akan rasa aman (Safety Needs), yaitu perlindungan dari 

bahaya fisik dan emosional. 

3. Kebutuhan akan cinta dan kepemilikan sosial (Social Needs), yaitu 

kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan. 

4. Kebutuhan akan penghargaan diri (Esteem Needs), terdiri dari factor 

internal, seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Kemudian factor 

eksternal, seperti status, pengakuan, dan perhatian, 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (Self-Actualization), dorongan untuk 

menjadi seseorang sesuai kemampuannya, seperti pertumbuhan, 

pencapaian, potensi, dan pemenuhan diri. 

 

E. Sindrom Tourette 

1. Pengertian Sindrom Tourette 

Gilles de la Tourette Syndrome adalah gangguan neuropsikiatri, yang 

diduga berasal dari faktor genetik/diwariskan dan merupakan salah satu 

penyebab tics (perilaku/kebiasaan) pada anak-anak maupun orang dewasa 

(Carroll, 2013:8).  

Sindrom Tourette merupakan penyakit yang memiliki onset selama 

masa kanak-kanak atau remaja dan sering seumur hidup. Meskipun 
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deskripsi awal pasien dengan tics motorik dan vokal diturunkan dari Yunani 

kuno, Gilles de la Tourette adalah orang pertama yang secara sistematis 

menggambarkan sembilan kasus gangguan yang sekarang menyandang 

namanya, pada tahun 1885 ketika ia menjadi mahasiswa Charcot, di rumah 

sakit Salpétrière di Paris (Muller, 2007:161). 

Sindrom Tourette adalah sebuah kelainan, bukan penyakit. Tidak ada 

tes untuk kondisi ini. Suatu individu dapat didiagnosis ketika dia memiliki 

pola tics yang sering muncul. Tics tidak harus terjadi secara bersamaan, 

tetapi mereka harus terjadi setidaknya dua belas bulan berturut-turut. 

(Bjorklund, 2010:13) 

2. Gejala Sindrom Tourette 

a. Pengertian Tics 

Tics merupakan gejala utama Sindrom Tourette yang berupa aksi 

motorik atau vokal yang tidak disengaja, cepat, berulang, tidak ritmik. 

tiba-tiba dan tanpa tujuan. Tics terdiri dari gerakan dan ucapan 

sederhana atau terkoordinasi, berulang atau berurutan yang meniru 

perilaku normal (Chowdhury, 2004:19). 

Hampir semua gerakan atau suara yang mampu dibuat oleh tubuh 

manusia dapat menjadi suatu gerakan.  Tics dianggap sebagai fragmen 

dari perilaku normal yang muncul tanpa alasan logis.  Biasanya, tics 

dapat dengan mudah ditiru dan dapat disalahartikan sebagai gerakan 

atau suara normal.  Namun, mereka memiliki kualitas "stereotipe", yang 
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berarti bahwa tics terlihat atau terdengar kurang lebih sama setiap kali 

muncul (Martino, 2013:4)  

Sikap tak terduga penderita Sindrom Tourette yang tiba-tiba dapat 

menimbulkan kejutan. Jika pengamat seperti orang tua, guru, tetangga, 

teman sebaya maupun orang asing yang minim pengetahuan akan 

Sindrom Tourette, mereka mungkin berpikir bahwa gerakan-gerakan 

(tics) tersebut dilakukan "dengan sengaja”. 

b. Klasifikasi Tics 

Tics dibagi menjadi 2 bagian, antara lain motor tics dan vocal tics 

dengan intensitas yang sederhana maupun kompleks 

a. Motor tics  

Terdiri dari gerakan tiba-tiba, sementara, gerakan berulang, 

dan terkoordinasi yang mungkin menyerupai gerak tubuh atau 

meniru perilaku normal, bervariasi dalam intensitas, dan 

diulangi secara tidak teratur. Motor tics sering terjadi sebagai 

serangan atau ledakan singkat dan cenderung bertambah atau 

berkurang dengan periodisitas yang tidak dapat diprediksi. 

Selain frekuensi dan intensitas variabel, tics sering ubah lokasi 

anatomi (Jankovic, 2016:22). 

a. Simple Motor Tics melibatkan sekelompok kecil otot, 

menyebabkan gerakan yang dapat berupa sentakan (clonic 

tic), membuat postur abnormal (dystonic tic), dan kontraksi 

sederhana dari otot (tonik tic) atau penghentian singkat 



42 

 

 

aktivitas motorik (blocking tic) dengan gerakan yang 

menyertainya (Walkup dkk, 2012:2). 

b. Complex Motor Tics melibatkan gerakan-gerakan yang 

terkoordinasi dan berurutan yang menyerupai gerakan atau 

gerakan motorik normal, seperti menyentuh, melempar, 

memukul, melompat, dan menendang. Contoh lain dari 

Complex Motor Tics, yaitu gerakan yang tidak senonoh atau 

cabul (copropraxia) atau meniru gerakan orang lain 

(echopraxia), bersendawa, dan muntah (Walkup dkk, 

2012:2). 

Cavanna (2020:10-11) menyebutkan beberapa gejala motor 

tics yang paling umum, antara lain: 

Dahi Mengerutkan kening 

  Menaikkan alis 

Mata Berkedip-kedip 

  Mencari-cari/Melihat-lihat 

  Berputar 

  Menatap 

Hidung Menghirup 

  Mengendus 

  Melebar 

Mulut Menghembus 

  Menahan nafas 

  Gerakan bibir 

  Berciuman 

  Cemberut 

  Terbuka 

  Menarik ke samping 

  Tersenyum 

  Meludah 

  Menggertakan gigi 
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Lidah Jorokan (mengeluarkan) 

  Menggesekkannya di gigi 

  Menjilat 

Wajah  Meringis 

  Menggembungkan pipi 

  Mengatupkan rahang 

  Gerakan rahang 

Leher dan bahu Dagu di dada/bahu 

  Mengibas 

  Kepala terkulai 

  Menganggukkan kepala 

  Memutar kepala 

  Peregangan leher 

  Pengencangan otot platisma 

  Mengangkat bahu 

Lengan Peregangan  

  Menekuk 

Tangan Melenturkan jari 

  Mengepal 

  Menggerakkan telapak tangan 

  Mengetukkan jari (finger tapping/ 

  drumming) 

Badan  Kontraksi perut 

  Memutar 

Pinggul  Meremas otot gluteus (otot pinggang) 

  
Menggerakkan panggul 
Menggoyangkan bokong 

Kaki Menggerakkan pergelangan kaki 

  Menekuk 

  Menegangkan betis 

  Menendang 

  Mengunci lutut 

  Peregangan 

  Menggaruk jari kaki 
Complex Motor 

Tics Gaya berjalan abnormal 

  Membenturkan 

  Memukul 

  Memutar rambut 

  Melompat 

  
Perilaku yang tidak pantas (non-

cabul) 
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  Copropraxia 

  Echopraxia 

  Palipraxia 

  Menggigit 

  Terdorong untuk menyentuh sesuatu 

Tabel 2.1 Contoh motor tics secara umum  

(Cavanna, 2020:10-11) 

b. Vocal Tics 

Melibatkan suara-suara atau biasanya juga disebut dengan 

sebagai phonic tics, karena pita suara tidak terlibat dalam semua 

tics dan pada dasarnya adalah motor tics yang melibatkan 

hidung, mulut, tenggorokan, dan laring (Cavanna, 2020:9). 

a. Simple Vocal Tics sering mengeluarkan suara yang tiba-tiba, 

singkat dan tanpa arti.  

b. Complex Vocal Tics melibatkan kata, frasa, dan kalimat. 

Penderita Complex Vocal Tics sering mengulangi kata-kata 

mereka sendiri (palilalia), kata-kata orang lain (echolalia), 

dan kata-kata cabul (coprolalia). Vocal Tics ini dapat 

mengganggunya dalam berinteraksi sosial dan 

memungkinkan untuk kesulitan saat memulai percakapan, 

seperti gagap. 

Simple Vocal 

Tics 
Complex Vocal Tics 

Mengendus Gagap 

Mendengkur Meludah 

Membersihkan 

tenggorokan 

Mengeluarkan suara binatang 

Menggonggong Mengucapkan kata atau frasa 

di luar konteks 
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Batuk Mengulangi suara, kata, atau 

ungkapan 

Teriak-teriak yang baru saja dikatakan oleh 

orang lain (echolalia) 

Berdesis Mengulangi kata-kata atau 

suara sendiri (palilala) 

Bersendawa Mengucapkan kata-kata 

menyinggung atau  tidak  

Mengecap Bibir pantas (coprolalia) 

Mengeluarkan 

suara dari lidah 

(tongue clicking) 

  

Tabel 2. 2 Contoh Vocal Tics secara umum  

(Brill, 2012:15) 

c. Karakteristik Tics 

Asosiasi Tourette Amerika mendeskripsikan beberapa karakteristik 

tics, antara lain: 

1) Tics dapat berubah dalam beberapa jenis, intensitas, dan lokasi.  

2) Tics sering meningkat dengan stres, kegembiraan, kecemasan, 

dan kelelahan. 

3) Tics mungkin dapat disembunyikan, tetapi hanya bersifat 

sementara.  

4) Tics dapat berkurang selama aktivitas yang tenang dan terfokus. 

5) Tics dapat dipicu oleh dorongan firasat, digambarkan 

sebagai  sensasi sensorik atau mental yang mendahului tics. 

Sensasi tersebut untuk sementara dapat berkurang setelah tics 

dilepaskan. Contoh sensasi tersebut seperti perasaan terbakar di 

mata sebelum mata berkedip, gatal sebelum gerakan bahu, dan 

ketegangan di leher yang berkurang dengan meregangkan leher. 

(Chowdury, 2004:24) 
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d. Pemicu Tics 

Penderita Sindrom Tourette pada awal masa remaja (usia 9-13 

tahun), memungkinkan untuk tics bertambah buruk dan intens. Salah 

satu penyebab yang sering terjadi dengan penderita tourette pada masa 

remaja hingga dewasa berasal dari rasa cemas. Timbulnya perasaan 

cemas dan stress tentang bagaimana orang lain melihat dirinya dan apa 

pendapat mereka tentang dirinya dapat meningkatkan gejala tics  

Dalam bukunya “Tourette Syndrome” karya Marlene Targ Brill 

(2012:17), terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu gejala tics, 

antara lain: 

1) Merasa senang, gembira, dan bersemangat 

2) Merasa tertekan 

3) Marah atau kesal 

4) Ketakutan atau merasa cemas 

5) Depresi /stress 

6) Kelelahan 

7) Berbicara mengenai Tics 

8) Terjadi infeksi 

9) Perubahan rutinitas 

10) Peralihan keadaan (transisi) atau situasi baru 

11) Kafein atau stimulain lainnya 
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Walkup (2012:14) menggambarkan beberapa aktivitas yang dapat 

membuat tics membaik, antara lain: 

1) Tidur (tics hampir berkurang maupun hilang saat sedang tidur) 

2) Melakukan sesuatu yang dapat mengalihkan fokus dan gerakan 

motorik. Misalnya, bermain alat musik, berolahraga, 

mengendarai sepeda. 

3) Saat melakukan maupun setelah melakukan aktifitas fisik. 

3. Pragnosa  

Riwayat penderita Sindrom Tourette yang terbilang cukup bervariasi, 

menyatakan bahwa tics rata-rata pertama kali muncul pada usia 6 tahun dan 

keparahan meningkat pada usia 10 tahun, tepat sebelum masa pubertas. 

Semua gejala biasanya membaik pada usia 18 tahun, Sebagian dari 

penderita telah dinyatakan bebas tics. Meskipun tics dan ADHD biasanya 

meningkat pada akhir usia remaja, gejala OCD cenderung bertahan hingga 

dewasa dan dalam beberapa kasus tics, gejala tersebut muncul Kembali di 

usia pertengahan atau lebih tua (Walkup, 2012:4). 

4. Penyebab Sindrom Tourette 

a. Genetik 

Dalam beberapa kasus besar, Sindrom Tourette disebabkan oleh 

pengaruh faktor genetik. Hal ini disebut sebagai Sindrom Tourette 

utama atau idiopatik. Idiopatik adalah sebuah istilah yang digunakan 

untuk menjelaskan kondisi medis yang belum diketahui penyebabnya 

dengan jelas (Wikipedia).  
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Dalam bukunya “Tourette Syndrome: A Practical Guide for 

Teachers, Parents, and Carers (2013)” oleh Amber Carroll dan Mary 

Robertson, menjelaskan bahwa banyak penelitian yang menyebutkan 

Sindrom Tourette merupakan pewarisan dominan autosomal. Artinya, 

jika orang tertentu menderita Sindrom Tourette, anaknya kelak akan 

memiliki peluang 50:50 untuk mewarisi gen tersebut. 

 Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat faktor genetic 

heterogenitas dalam Sindrom Tourette yang berarti bahwa gen yang 

berbeda mungkit terlibat dalam hubungan keluarga yang berbeda. Tidak 

ada keraguan bahwa perkembangan Sindrom Tourette ditentukan secara 

genetika. Yang diragukan adalah gen mana yang terlibat (Chowdury, 

2004:25). 

b. Neurochemistry 

Mengkonsumsi obat-obatan seperti neuroleptic, yaitu obat-obatan 

yang menurunkan ketersediaan dopamine ke otak dapat menurunkan 

frekuensi dan intensitas tics. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 

kadar dopamine di otak berperan penting dalam perkembangan tics dan 

Sindrom Tourette. Peningkatan intensitas tics telah dilaporkan setelah 

mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan aktifitas 

dopaminergic pusat, seperti L-dopa (levodopa) dan obat stimulant 

sistem saraf pusat, seperti kokain dan amphetamine.  

Rendahnya neurotransmitter serotonin di batang otak dan glumat di 

bagian otak (globus pallindus) menunjukkan bahwa serotonin berperan 

https://www.google.co.id/search?safe=strict&hl=id&sxsrf=ALeKk03fS8Ny3_pSuuIHrqTbavjBQQP42g:1622613345920&q=inauthor:%22Amber+Carroll%22&tbm=bks
https://www.google.co.id/search?safe=strict&hl=id&sxsrf=ALeKk03fS8Ny3_pSuuIHrqTbavjBQQP42g:1622613345920&q=inauthor:%22Mary+Robertson%22&tbm=bks
https://www.google.co.id/search?safe=strict&hl=id&sxsrf=ALeKk03fS8Ny3_pSuuIHrqTbavjBQQP42g:1622613345920&q=inauthor:%22Mary+Robertson%22&tbm=bks
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penting dalam psikopatologi perkembangan OCD. Sama halnya 

Sindrom Tourette, dengan meningkatkan ketersediaan serotonin di otak, 

akan memberi efek pada tics. 

c. Neuroimaging 

Beberapa kondisi kompleks yang dialami penderita Sindrom 

Tourette, seperti kesulitan mengontrol motoric, impuls, dorongan 

firasat, dan tics vocal. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan terdapa 

kelainan di beberapa daerah dan jalur dalam otak.  

Peterson dan Thomas (dalam Chowdury, 2004:27) menyebutkan 

beberapa jalur utama dan wilayah di dalam otak yang kemungkinan 

merupakan penyebab terjadinya Sindrom Tourette, yakni: 

1) Subcortical Nuclei: termasuk basal ganglia (caudate, putamen, 

dan global pallidus) dan thalamus. 

2) Jalur Orbitofrontal 

3) Jalur Sensorimotor 

4) Jalur Temporolimbic 

5) Cingulate Cortex 

6) Brainstem Motor Nuclei 

Studi Structural Neuroimaging (studi pengamatan langsung di otak, 

seperti Computer Tomography (CT) dan Magnetic Resonance Imaging 

(MRI), telah membandingkan penderita Sindrom Tourette dengan usia 

yang sama dan menunjukkan bahwa ukuran inti berekor (caudate 

nucleus) pada otak berkurang pada orang dewasa maupun anak-anak. 
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Volume ini lenticular (lenticular nucleus volumes) ditemukan berkurang 

pada orang dewasa dengan Sindrom Tourette (Gerard dan Peterson 

(2003) dalam Chowdury, 2004:27). 

d. Faktor Perinatal 

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Lekman, dkk 

(1987,1992) dan Hyde, dkk (1992), telah menunjukkan bahwa Sindrom 

Tourette berhubungan dengan Berat Badan Lahir Rendah (Low Birth 

Weight) dan faktor lain seperti mengalami stress selama kehamilan , 

muntah parah, atau mual pada trimester pertama. Akan tetapi faktor-

faktor tersebut hanya terkait dengan Sindrom Tourette dan bukan 

penyebab langsung dari kondisi tersebut (Chowdury, 2004:29).  

e. Penyebab lain  

Selain OCD dan ADHD, terdapat juga sejumlah gangguan 

neuropsikiatri lain di mana tics muncul, seperti skizofrenia dan gangguan 

spektrum autistik.  

Mengutip Kamar dan Lang (1997) dalam buku Tics and Tourette 

Syndrome : A Handbook for Parents and Professionals, karya 

Chowdhury (2004:34) menjelaskan bahwa tics juga dapat terjadi karena 

sejumlah faktor. Sebagian besar kondisinya merupakan faktor tidak 

umum dan biasanya ada fitur lain dari penyakit sistemik yang dapat 

dengan mudah membedakannya dari Sindrom Tourette, antara lain:  

1) Infeksi yang menimbulkan tics jarang terjadi, kecuali penyakit 

Sydenham's Chorea (infeksi streptokokus), Creutzfeldt-Jacob 
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(gangguan neurokognitif akibat penyakit prion), neurosifilis, dan 

berbagai bentuk ensefalitis. 

2) Zat Beracun, seperti keracunan karbon monoksida dapat 

menyebabkan tics, sama halnya dengan hipoglikemia (gula 

darah rendah). 

3) Obat-obatan yang dapat menyebabkan tics. Seperti antipsikotik, 

antidepresan, lithium, stimulan (methylphenidate) dan 

antiepilepsi. 

4) Kelainan bawaan yang memungkinkan munculnya tics. Seperti 

Huntington's Disease, Tuberous Sclerosis, Wilson's Disease, 

dan kelainan kromosom seperti Down Syndrome, dan 

Klinefelter's Syndrome. 

5) Cedera kepala atau cerebrovascular (penyakit pada pembuluh 

darah di otak). 

5. Common Co-Occurring Disorder  

Common Co-Occurring Disorder atau gangguan yang terjadi secara 

bersamaan mengacu pada saat satu orang memiliki dua atau lebih gangguan 

kesehatan mental atau penyakit medis (komplikasi). Gangguan yang terjadi 

bersamaan ini mungkin tumpang tindih dan dimulai pada waktu yang sama 

yang dapat muncul ketika sebelum atau sesudah gangguan lain.  

Sindrom Tourette sering terjadi bersamaan dengan sejumlah kondisi 

dalam perkembangan saraf dan gangguan neuropsikiatri lainnya. Beberapa 

di antaranya mungkin sudah ada sebelum terdiagnosis mengidap sindrom 
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Tourette. Kondisi lain yang terjadi bersamaan ini dapat menyebabkan lebih 

banyak gangguan dan bisa lebih mengganggu daripada tics itu sendiri. Di 

antara anak-anak yang terdiagnosis Sindrom Tourette, diperkirakan 86% 

juga telah didiagnosis dengan setidaknya satu gangguan mental, perilaku, 

atau perkembangan tambahan (Tourette Association of America). 

Asosiasi Tourette Amerika menyebutkan beberapa kondisi yang paling 

sering terjadi bersamaan dengan tics, antara lain: 

a. Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) merupakan masalah 

yang dapat mengganggu konsentrasi, bersikap hiperaktif, dan 

ketidakmampuan kontrol impuls.  

b. Obsessive Compulsive Disorder (OCD) merupakan suatu kondisi yang 

dapat mengganggu pikiran dan berperilaku yang tidak diinginkan dan 

berulang. Pikiran-pikiran ini mengarah pada kompulsi, yaitu perilaku 

tidak diinginkan yang menurut individu harus dia lakukan berulang-

ulang atau dengan cara tertentu sampai merasa puas. Obsesi sering 

mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga menimbulkan perasaan kesal 

dan tak terkendali. 

Brill (2012:25) menyebutkan beberapa kondisi umum gejala obsesi 

dan kompulsi, antara lain: 

1) Obsesi merupakan gambaran atau pikiran yang muncul kembali 

secara terus menerus. Misalnya: 

a. Menderita kekhawatiran yang tidak biasa dan ragu-ragu 

b. Khawatir tentang kotoran dan kuman 
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c. Membutuhkan keteraturan  

d. Ketakutan dengan hal-hal yang akan terjadi atau 

membahayakan 

e. Membayangkan kehilangan kendali dan menjadi agresif 

f. Sering melihat gambar seksual 

g. Konsumsi moral  

h. Mengatur ulang huruf dan kata-kata  

i. Terpaku pada nomor dan huruf 

2) Kompulsi adalah apa yang orang obsesif lakukan untuk 

membuat ketidaknyamanan mereka hilang. Misalnya: 

a. Memeriksa sesuatu secara berulang-ulang 

b. Menyentuh diri sendiri, orang lain, atau suatu objek/benda 

c. Mencuci dan membersihkan secara berlebihan 

d. Memindahkan atau mengatur objek dengan pola nomor 

tertentu 

e. Tindakan berulang 

f. Mengatur dan Menyusun suatu benda secara konstan 

g. Mengulang frasa 

h. Menimbun dan menyimpan barang-barang yang sedikit 

atau tidak berharga sama sekali 

i. Approval Seeking Behaviour, seperti perilaku seseorang 

yang sulit untuk menolak akan perinta orang lain dan 
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merasa pendapat orang lain jauh lebih penting bagi dirinya 

dari pada dirinya sendiri 

j. Menghitung sesuatu atau mencoba meratakan sisi atau 

jumlah sesuatu 

c. Anxiety Disorder merupakan kondisi seseorang sering merasakan 

kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, termasuk rasa malu yang 

berlebihan maupun kecemasan akan perpisahan. Kecemasan adalah 

faktor yang umumnya diyakini dapat memperburuk tics. Dorongan 

firasat memberi pengalaman yang tidak menyenangkan dan dilaporkan 

penderita Sindrom Tourette sebagai "gatal", "menggelitik", 

"ketegangan", atau "kebenaran/ketepatan" yang terjadi baik di area 

khusus untuk otot yang terlibat dalam tics atau lebih secara global di 

seluruh tubuh (Wood dkk, 2008:7) 

 
Gambar 2.1 Visible Tics and Hidden Tics (Co-Occurring Disorder) 
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d. Oppositional Defiant Disorder atau Conduct Disorder merupakan 

gangguan ketika seseorang tidak dapat mengendalikan perilakunya, 

mudah marah, pembangkangan oposisi, berperilaku sosial yang tidak 

pantas, suka bertengkar, dan kurangnya rasa empati. 

e. Learning disability merupakan kondisi seseorang yang mengalami 

kesulitan dalam membaca, menulis, menghitung, maupun mengolah 

sebuah informasi kesulitan yang tidak berhubungan dengan kecerdasan.  

f. Social Skills Deficit and Functioning merupakan kondisi seseorang yang 

mengalami kesulitan mengembangkan keterampilan sosial, memelihara 

hubungan sosial dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan individu 

lainnya. 

g. Sleep Issues merupakan kondisi seseorang yang mengalami kesulitan 

untuk tidur.  

h. Sensory Processing Issues merupakan kepekaan sensorik yang kuat 

terkait dengan indra peraba, suara, rasa, bau, dan gerakan yang 

mengganggu sepanjang hari. Penelitian telah menemukan beberapa cara 

di mana orang dengan Sindrom Tourette bereaksi secara abnormal 

terhadap berbagai masukan sensorik, menunjukkan bahwa berbagai 

proses sensorik disfungsional mungkin memiliki peran dalam patologi 

Sindrom Tourette.  

Houngton, dkk (2014:5), dalam penelitiannya berjudul “Sensory 

Phenomena in Tourette Syndrome: Their Role in Symptom Formation 
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and Treatment”, mengemukakan bahwa terdapat tiga karakteristik 

gangguan sensorik pada penderita Sindrom Tourette, antara lain:  

1) Mengevaluasi Diri Secara Kompulsif Atas Perilaku dan Kebutuhan 

Tindakan Untuk Merasa "Tepat" 

Penderita Sindrom Tourette telah menunjukkan kecenderungan 

untuk secara kompulsif mengevaluasi perilaku mereka sendiri, 

sehingga perlu mengulangi tindakan sampai penyelesaian yang 

"berhasil".  

Biermann-Ruben dkk. (dalam Houngton dkk, 2014:5) 

menemukan bahwa orang dewasa dengan Sindrom Tourette 

menunjukkan peningkatan aktivitas saraf di area yang terkait dengan 

umpan balik sensorik (contralateral primary somatosensory cortex) 

mengikuti gerakan yang dimulai sendiri dan reaktif, berpotensi 

menjelaskan basis neurologis untuk pengalaman yang "tepat". 

2) Kesadaran Interoceptive Tinggi 

Interoceptive atau Interoception didefinisikan sebagai keadaan 

internal tubuh yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar 

(Wikipedia). Penderita Sindrom Tourette juga menunjukkan 

kesadaran interoceptive yang tinggi. Sebuah studi awal tentang 

topik ini menemukan bahwa jumlah tics yang dilaporkan sendiri 

berkorelasi positif dengan perhatian terhadap sensasi tubuh (Woods 

dkk, 1996:215) 
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 Sutherland-Owens dkk (dalam Houngton dkk, 2014:5)  menilai 

terdapat lima jenis fenomena sensorik yang tidak teratur (sensasi 

fisik, persepsi "tepat", perasaan tidak lengkap, energi, dan "hanya 

mendesak") dengan menggunakan Skala Fenomena Sensorik 

Universitas São Paulo (USP-SPS), dan menemukan bahwa Skor 

total USP-SPS berkorelasi positif dengan PMU. 

3) Hipersensitivitas dan Intoleransi Terhadap Rangsangan 

Exteroceptive. 

Intoleransi sensorik didefinisikan sebagai tingkat kesusahan 

yang tinggi sebagai respons terhadap rangsangan eksternal biasa. 

Misalnya, tag pada pakaian, pita kaus kaki elastis, suara orang lain 

yang mengunyah makanan. (Taylor dkk, 2014:1284). 

6. Perawatan Sindrom Tourette 

Keputusan dalam memulai pengobatan dan perawatan bagi penderita 

sindrom tourette didasarkan pada tingkat keparahan gejala. Tingkat gejala 

tics yang dianggap ringan tidak dianjurkan untuk melakukan pengobatan. 

Namun, jika tingkat gejala tics dari sedang hingga parah akan diperlukan 

perawatan dan pengobatan langsung. Jika penderita Sindrom Tourette 

memiliki kondisi lain (co-occurring conditions), mungkin dapat untuk 

mengobatinya terlebih dahulu atau secara bersamaan karena seringkali lebih 

merusak daripada gejala tics itu sendiri (Tourette Association of America). 

Pentingnya untuk mendidik suatu individu itu sendiri maupun orang lain 

terkait dalam hidupnya mengenai sindrom tourette dan diharapkan dapat 
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memberikan dukungan yang sesuai di semua lingkungan sekolah, 

pergaulan, tempat kerja, dan rumah.     

Asosiasi Tourette Amerika telah menyebutkan beberapa perawatan, 

pengobatan, serta dukungan terbaik yang dapat dilakukan kepada penderita 

Sindrom Tourette, yakni: 

a. Jika pasien tidak terganggu oleh tics-nya dan tidak menganggapnya 

sebagai masalah:  

1) Tawarkan pendidikan tentang tics dan sumber dukungan 

2) Tentukan apakah ada gejala kondisi terkait yang mungkin perlu 

ditangani.  

b. Jika pasien hanya terganggu oleh tics-nya karena orang lain bertanya 

tentang mereka atau mengejek pasien:  

1) Berikan pendidikan dan sumber daya kepada anggota keluarga. 

Penting untuk ditekankan bahwa memberi tahu pasien untuk 

"ticcing" bukanlah hal yang dapat membuat mereka berhenti, 

malah kemungkinan besar akan menyebabkan frustrasi dan 

stress sehingga intensitas tics semakin meningkat. 

2) Perlu diketahui bahwa beberapa orang akan menganggap tics 

sangatlah mengganggu. Oleh karena itu, disarankan untuk 

melakukan hal ini, seperti menghindar dalam waktu singkat, 

memutar musik, memakai headphone peredam bising, dll. 
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3) Akan sangat membantu untuk mendidik guru, mudir, maupun 

rekan kerja dengan presentasi kelas, atau menayangkan film 

tentang Sindrom Tourette. 

4) Menindak lanjuti pasien sesuai kebutuhan.  

c. Jika tics menyebabkan perilaku yang buruk atau menimbulkan 

masalah dengan konsentrasi di sekolah:  

1) Minta masukan langsung dari guru pasien tentang kinerja 

akademis dan perilaku di sekolah.  

2) Pertimbangan penilaian pendidikan bagi murid yang mengalami 

kesulitan belajar. 

3) Diskusikan peran rencana pendidikan (misalnya 504 Plan dan 

IEP).  

4) Penggunaan akomodasi kelas yang tepat sangat membantu 

dalam meningkatkan  kinerja akademik siswa penderita 

Sindrom Tourette.  

Asosiasi Tourette Amerika memberikan beberapa saran yang 

dapat membantu guru dalam mendukung siswa dengan Sindrom 

Tourette untuk mencapai kesuksesan akademik dan sosial, sebagai 

berikut: 

a. Kenali tics sebagai gerakan dan suara yang tidak disengaja 

karena faktor neurologis. Tics dapat meningkat dan 
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berkurang dalam tingkat keparahan dan berkembang secara 

tak terduga. Dalam banyak kasus, siswa dengan Sindrom 

Tourette akan berusaha untuk menekan tics untuk 

menghindari perhatian negatif dari orang lain. Meskipun tics 

mungkin tampak disengaja dan dalam kendali siswa. 

b. Mengurangi stres dan kecemasan. Stres biasanya 

memperburuk gejala. Strategi yang efektif untuk 

mengurangi gejala adalah dengan mencatat hal-hal atau 

faktor mana yang meningkatkan stres dan menerapkan 

akomodasi, modifikasi, atau layanan pendidikan khusus 

yang sesuai. 

c. Identifikasi defisit keterampilan yang dapat berkontribusi 

pada peningkatan stres atau gejala, dan ciptakan strategi dan 

dukungan untuk mengatasi defisit ini. 

d. Abaikan gejala. Ini menunjukkan penerimaan dan 

menormalkan gejala Sindrom Tourette. Penerimaan dapat 

mengurangi intimidasi dan stres dan memungkinkan siswa 

dengan Sindrom Tourette untuk memfokuskan energi 

mereka pada akademisi daripada penekanan tic. 

e. Ketahuilah bahwa masalah tulisan tangan adalah salah satu 

kesulitan sekolah yang paling umum bagi anak-anak dengan 

Sindrom Tourette. Akomodasi dapat mencakup penggunaan 

komputer, tablet, pena pintar, atau juru tulis. 
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f. Waspadai kondisi yang terjadi bersamaan (co-occuring 

conditions). Seperti OCD atau ADHD, yang sangat umum 

terjadi pada siswa dengan Sindrom Tourette. Karakteristik 

dari kondisi ini seringkali lebih bermasalah dan lebih sulit 

untuk dikelola daripada tics itu sendiri. 

g. Jadilah kreatif. Mengajarkan strategi seumur hidup dan 

memberikan dukungan, akomodasi dan modifikasi lebih 

efektif daripada mengandalkan hukuman. 

h. Libatkan siswa dengan Sindrom Tourette dalam 

mengembangkan rencana dan strategi untuk mengelola 

gejala yang sulit atau yang tidak mungkin dapat diabaikan. 

i. Tingkatkan komunikasi dengan orang tua atau pengasuh. 

Pastikan untuk membagikan prestasi dan kekuatan siswa, 

bukan hanya kelemahannya. 

j. Pastikan bahwa guru pengganti menyadari gejala dan 

dukungan siswa. 

d. Behaviour Theraphy 

1) Terapi perilaku dan pengobatan dapat membantu dalam 

menangani tics,  terutama bila tics menjadi masalah atau 

mengganggu kehidupan sehari-hari. Karena  setiap pasien 

berbeda, mungkin diperlukan waktu dan kesabaran untuk 

menentukan  pendekatan pengobatan yang paling efektif.   
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2) Melakukan screening test (prosedur yang dilakukan untuk 

mendeteksi potensi gangguan kesehatan atau penyakit 

tertentu pada seseorang) untuk gangguan lain yang dapat 

menghalangi keberhasilan penderita Sindrom Tourette 

dalam terapi perilaku, seperti ADHD yang tidak diobati atau 

ODD.   

3) Menentukan apakah terapi tertentu layak dari perspektif 

logistik. “Apakah ada penyedia yang tersedia secara lokal?”, 

“Apakah pasien memiliki transportasi?”, “Apakah asuransi 

pasien menanggung perawatan?”.  

e. Comprehensive Behavioral Intervention Therapy  

Intervensi Perilaku Komprehensif untuk Tics (CBIT) merupakan 

suatu terapi perilaku, perawatan non-pengobatan yang dirancang 

untuk memberikan edukasi kepada penderita Sindrom Tourette serta 

keluarganya dengan serangkaian keterampilan khusus untuk 

mengurangi keseluruhan frekuensi, intensitas, dan dampak gerakan 

motorik dan vokal.  

CBIT memiliki dua komponen terapeutik utama: pelatihan 

pembalikan kebiasaan (HRT) dan pengobatan berbasis fungsi 

(FBT). Banyak orang melaporkan bahwa tics mereka diperburuk 

oleh kecemasan dan stres. Oleh karena itu, teknik relaksasi biasanya 

digunakan selama CBIT untuk mengurangi kecemasan, stres, dan 

ketegangan secara keseluruhan.  



63 

 

 

Asosiasi Tourette America menjelaskan kegiatan terapeutik 

utama apa saja yang digunakan dalam CBIT, yaitu: 

Komponen 
CBIT 

Aktivitas Pengaplikasian 

Pelatihan 
Pembalikkan 

Kebiasaan 
(HRT) 

Pelatihan 

Kesadaran 

Mengajarkan penderita 

Sindrom Tourette untuk 

dapat mengenali tics dan 

tanda-tanda akan 

munculnya tics (dorongan 

firasat). 

Pelatihan 

Respons 

Berlawanan 

Mengajarkan penderita 

Sindrom Tourette untuk 

menginterupsi/mematahkan 

tics menggunakan perilaku 

yang berlawanan dengan 

gejala tics. 

Dukungan 

Sosial 

Mengajarkan anggota 

keluarga untuk mendorong 

dan memperkuat 

penggunaan keterampilan 

membalikkan kebiasaan. 

Perawatan  
Berbasis 

Fungsional 
(FBT) 

Penilaian 

Fungsional 

Memantau kondisinya 

sehari-hari mulai dari 

tempat, aktivitasnya, reaksi, 

dan suasana hati yang dapat 

memperburuk tics. 

Intervensi 

Fungsional 

Mengajarkan penderita 

Sindrom Tourette untuk 

melakukan perubahan pada 

rutinitasnya sehari-hari 

untuk meminimalisirkan 

dampak buruk pada tics. 

Pelatihan 

Relaksasi 

Relaksasi Otot 

Progresif dan 

Pernapasan 

Diafragmatis 

Mengajarkan penderita 

Sindrom Tourette 

keterampilan relaksasi 

untuk ketegangan, stress, 

dan kecemasan yang dapat 

memperburuk tics dalam 

jangka pendek. 

Tabel 2.3 Kegiatan terapeutik utama CBIT 

Perlu diingat bahwa CBIT dirancang khusus untuk mengurangi 

tingkat keparahan dan dampak gerakan motorik dan vokal (tics). 

Meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasien 
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mungkin mengalami sedikit perbaikan pada gejala lain (seperti 

anxiety) setelah perawatan, akan tetapi CBIT tidak dirancang untuk 

mengatasi beberapa kondisi dan gejala kejiwaan lain yang biasanya 

terjadi bersamaan dengan gangguan tics (misalnya, ADHD, OCD, 

ODD, gangguan mood, atau impulsif). Untuk kondisi terkait ini, 

farmakoterapi atau yang berbasis empiris, psikoterapi gangguan 

spesifik seperti Cognitive Behavioral Therapy sangat 

direkomendasikan.  

f. Farmakotrerapi 

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa CBIT telah 

berhasil mengurangi gerakan motor dan vokal pada Sindrom 

Tourette. Akan tetapi, perawatan ini tidak berlaku bagi pasien yang 

memiliki perilaku yang dapat menyakiti dirinya sendiri, gagal dalam 

uji coba, dan tidak mengalami perubahan apapun terhadap 

gejalanya. 

Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

pengobatan dengan obat-obatan. Akan tetapi, perlu ditekankan lagi 

bahwa pengobatan ini bukanlah untuk menyembuhkan tics 100% 

dan tics tidak dapat untuk sembuh sepenuhnya. Tujuan dari 

pengobatan ini adalah untuk mengurangi intensitas tics hingga tidak 

lagi menyebabkan gangguan-gangguan yang dapat menghalangi 

rutinitas maupun menyakiti diri sendiri.  
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Tics masih dapat bertambah dan berkurang dalam frekuensi, 

tingkat keparahan, atau tidak adanya perubahan yang akan terus 

terjadi ketika obat tersebut digunakan atau tidak. Kadang-kadang, 

pada awal pemberian pengobatan, tics yang mulai berkurang 

mungkin merupakan hanya sebuah kebetulan saja.  

Pengobatan memerlukan waktu untuk bekerja, mungkin juga 

diperlukan beberapa percobaan untuk menentukan obat mana atau 

kombinasi obat apa yang paling cocok untuk pasien, karena setiap 

pasien akan merespons secara berbeda (Tourette Association of 

America). 

Dibawah ini terdapat beberapa obat-obatan yang dirangkum oleh 

Dr.dr. M. Faisal Idrus Sp.Kj, sebagai berikut: 

1) α-2 Agonis 

•  Tenex 

•  Clonidine 

2)  Neuroleptik 

• Haloperidol (Haldol) 

• Pimozide (Orap)  

3) Agen dopaminergik lainnya 

• Metaclopramide  

• Pergolide (dopamine agonist)  

• Flunarizine 

• Naloxone 
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• Opiates 

• THC 

• Baclofen 

• Nicotine 

• Desipramine 

• SSRIs 

F. Film 

1. Pengertian Film 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang 

perfilman, “Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan 

media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi yang                                              direkam dengan pita seluloid, pita video, piringan 

video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala 

bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau 

proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan 

dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, 

dan/atau lainnya.” 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan 

muatan pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film 

selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, 

dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar (Sobur, 2009:127). 

Namun, seiring perkembangan dunia, film tidak hanya dinilai sebagai 

representasi realitas melainkan representase ideologi dan kepentingan, yang 



67 

 

 

mencakup ideologi, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Dengan begitu, 

film juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran perubahan progresif (Ichsani, 

2020:4) 

2. Jenis-Jenis Film 

Dalam bukunya Memahami Film (2017:25), Himawan Pratista 

mengklasifikasikan jenis-jenis film menjadi tiga bagian, antara lain: 

a. Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan jenis film yang tidak berplot, 

namun memiliki struktur yang didasarkan oleh tema atau argument 

dari sineasnya. Film dokumenter bertujuan untuk menyajikan 

sebuah fakta dengan merekam suatu peristiwa yang sungguh-

sungguh terjadi (otentik). 

Film dokumenter berhubungan dengan tokoh, obyek, momen, 

peristiwa, serta lokasi yang nyata. Akan tetapi, film documenter 

tidak memiliki karakter protagonist dan antagonis maupun struktur 

tiga babak. yang pernah terjadi.  

b. Film Fiksi 

Berbeda dengan film documenter, film fiksi merupakan jenis 

film yang terikat dengan plot dan memiliki tokoh protagonist dan 

antagonis, konflik, penutupan, serta pengembangan alur cerita yang 

jelas. Film fiksi sering menggunakan cerita rekaan diluar kejadian 

yang benar-benar terjadi, serta memiliki konsep pengadeganan yang 

matang. Namun, tak jarang juga para filmmaker mengangkat 
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ceritanya dari kejadian nyata, seperti pada film Front of the Class 

(2008), Silenced (2011), Habibie & Ainun (2012).  

Dalam sisi produksi, film fiksi relatif lebih kompleks, baik saat 

pra produksi, produksi, maupun pasca produksi. Produksi film fiksi 

memakan waktu yang cukup rumit dan  relatif lama karena biasanya 

menggunakan pemain serta kru dalam jumlah yang besar dan 

persiapan teknis dari lokasi syuting dan set lokasi akan dipersiapkan 

secara matang, baik di studio maupun nonstudio. 

c. Film Eksperimental 

Para filmmaker eksperimental umumnya bekerja di luar industri 

film arus utama (mainstream) dan bekerja pada studio independent 

atau perorangan dan terlibat penuh dalam seluruh kegiatan produksi 

dari awal sampai akhir. Sama halnya dengan dilm documenter, film 

eksperimental juga tidak memiliki plot, namun tetap memiliki 

struktur yang dipengaruhi oleh insting subyektif filmmaker, seperti 

gagasan, ide, emosi, serta pengalamam batin mereka. 

3. Genre Film 

Ketika ingin menonton sebuah film, hal utama yang akan penikmat film 

lakukan adalah dengan mencari informasi mengenai film tersebut. Hal ini 

bertujuan agar para penontonnya dapat mendapatkan gambaran tentang film 

yang akan ia tonton.  

Pratista (2017:43) meyebutkan beberapa genre yang popular dalam film, 

antara lain: 
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a. Aksi 

Unsur aksi adalah elemen yang sering digunakan dalam sebuah 

film. Adegan asli dalam film aksi murni (action) tentu saja 

merupakan adegan yang paling dominan dalam filmnya, bahkan 

plotnya pun kadang dipaksa agar adegan aksi dapat muncul sesering 

mungkin. Film aksi memiliki nuansa yang menegangkan, 

berbahaya, berpacu, dengan waktu, tempo cerita yang cepat. Film 

aksi umumnya berisikan adegan kejar-mengejar, perkelahian, 

tembak-menembak, ledakan, dan aksi-aksi fisik lainnya. 

b. Bencana 

Film bencana (disaster) berisikan beberapa adegan tragedy, atau 

musibah dalam skala besar maupun kecil yang mengancam banyak 

jiwa manusia. Film bencana terbagi atas dua jenis, yakni bencana 

alam dan bencana buatan manusia. Bencana alam meliputi angin 

topan, angin tornado, letusan gunung, banji, gempa bumi, jatuhnya 

meteor, global warming effect, serangan hewan, atau binatang.  

Sedangkan, bencana buatan manusia meliputi tindak kriminal 

atau ketidaksengajaan manusia (human error), seperti aksi 

terorisme, kecelakaan pesawat, bom nuklir, kebakaran gedung, 

malafungsi komputer, serta kapal karam. 

c. Biografi 

Biografi (biopic:biography picture) merupakan pengembangan 

dari genre drama dan epic sejarah.  Film biografi menceritakan kisah 
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nyata dari seorang tokoh yang berpengaruh di masa lalu maupun 

masa kini. Film biografi biasanya mengambil kisah suka duka 

perjalanan hidup seorang tokoh sebelum menjadi orang besar, 

berpengaruh, dan sukses, atau keterlibatannya dalam peristiwa 

penting. 

f. Fantasi 

Film fantasi umumnya berkaitan dengan tempat, peristiwa, 

maupun karakter yang tidak nyata. Film fantasi berisikan unsur 

magis, mitor, negeri dongeng, halusinasi, imajinasi, atau alam 

mimpi. Pedang sakti, jin, penyihir, mantra gaib, naga, kuda terbang, 

maupun peri sering muncul dalam film fantasi. Film fantasi juga 

dapat berhubungan dengan unsur religi, seperti tuhan atau malaikat 

yang turun ke bumi, campur tangan kekuatan ilahi, surga, atau 

neraka. 

g. Fiksi Ilmiah  

Film fiksi ilmiah sering berkaitan dengan masa depan, 

perjalanan angkasa luar, percobaan ilmiah, penjelajahan waltu, 

invasi, bahkan kehancuran bumi. Teknologi canggih yang berada 

diluar jangkauan teknologi masa kini juga sering kali muncul dalam 

film fiksi. Film fiksi ditandai dengan karakter tokoh nonmanusia 

atau artifisial, seperti makhluk asing, robot, monster, atau hewan 

purba. Film fiksi menggambarkan dunia utopia dan dystopia. 
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h. Horror 

Pada masa sekarang, para filmmaker berbondong-bondong 

untuk menciptakan nuansa maupun karakter di film horror yang jauh 

lebih realistis dibandingkan dengan masa sebelumnya yang penuh 

persaingan dan gemerlap efek visual. Film horror umumnya 

memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa takut, kejutan, serta 

terror bagi penontonnya.  

i. Komedi 

Genre komedi merupakan jenis genre yang tujuan utamanya 

untuk memancing tawa penonton. Film komedi berupa drama ringan 

yang melebih-lebihkan aksi, situasi, bahasa, hingga karaktrnya. 

Biasanya, pada akhir cerita film komedi disuguhkan penyelesaian 

cerita yang memuaskan atau happy ending. 

j. Musikal 

Genre musical merupakan genre film yang mengkombinasikan 

unsur music, lagu, maupun tarian. Film musical biasanya 

berceritakan kisah percintaan, mimpi dan harapan, kesuksesan, 

maupun kepopularitas.  

k. Olahraga 

Film bergenre olahraga mengambil kisah seputar aktivitas 

olahraga, baik atlet, pelatih, maupun ajang kompetisi. Film olahraga 

umumnya menceritakan tentang bagaimana seorang atlet pemula 

maupun mantan juara yang kembali bertanding. Cabang olahraga 
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yang sering diadaptasi belakangan ini, yakni american football, 

baseball, sepak bola, tinju, bulu tangkis, serta atletik. 

l. Perang 

Genre perang umumnya mengangkat tema kengerian serta terror 

yang ditimbulkan oleh aksi perang. Film perang menampilkan 

banyak adegan pertempuran seru, baik itu di darat, laut, maupun 

udara. Film perang biasanya menampilkan kegigihan, perjuangan, 

dan pengorbanan para tokoh pejuang dalam melawan musuhnya. 

Film perang sering mengambil latar cerita masa perang dunia 

pertama dan kedua, perang Vietnam, perang Teluk, maupun konflik 

Timur Tengah. 

m. Roman 

Genre roman umumnya menceritakan kisah percintaan seorang 

sepasang kekasih dalam menghadapi lika-liku yang menghalangi 

hubungan mereka. Plot film roman juga biasanya menggambarkan 

bagaimana usaha seseorang dalam mendapatkan pasangan 

impiannya, atau pasangan yang mencintai satu sama lain, tapi 

banyak ujian serta masalah luar dan dalam yang mereka lalui. 

n. Superhero  

Film superhero biasanya menceritakan kisah klasik perseteruan 

antara sisi baik dan sisi jahat, seperti kisah pahlawan super dalam 

menaklukkan kekuatan jahat. Karakter superhero memiliki 

kekuatan fisik atau mental yang jauh diatas manusia pada umumnya. 
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Sedangkan, musuh superhero biasanya juga memiliki kekuatan 

yang sepadan, sering disebut dengan supervillain. 

o. Spionase 

Spionase atau agen rahasia merupakan kombinasi dari genre 

aksi, drama, petualangan, thriller, maupun politik, dengan pemeran 

utama seorang mata-mata atau agen rahasia. Film spionase biasanya 

berlatar cerita periode perang dingin atau intrik internasional antar 

negara.  

p. Thriller 

Tujuan utama dari film thriller adalah untuk memberikan rasa 

tegang, penasaran, dan ketidakpastian pada penontonnya. Plot film 

thriller umumnya berbentuk aksi, nonstop, penuh misteri dan teka-

teki, penuh kejutan, atau twist. 

q. Found Footage 

Found footage atau video temuan merupakan sebuah rekaman 

video temuan yag direkam langsung pada waktu sebuah peristiwa 

terjadi, dan bentuknya berupa dokumentasi yang mengikuti tokoh-

tokohnya sepanjang film. 

4. Film Drama Biografi 

Biografi secara harfiah didefinisikan mengacu pada penulisan 

kehidupan. Biografi menggambarkan bagaimana suatu masyarakat 

memahami apa artinya kehidupan, konsepsi tentang kedewasaan, jalan 

hidup, dan pengembangan kepribadian. Penulisan mengenai kehidupan 
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dipengaruhi oleh ideologi dominan, hermeuneutika, filsafat, atau teori 

(Andrews, 2021:1) 

Dalam arti sempit, film drama-biografi merupakan film yang 

menggunakan bentuk-bentuk fiksi untuk mendramatisasi kisah hidup 

seseorang atau beberapa orang yang benar-benar ada. Dalam arti yang lebih 

luas, film drama-biografi sering disebut film dokumenter biografi, di mana 

tokoh yang sebenarnya tidak didramatisasi atau difiksiasi (Moulin, 2016:2). 

Dalam bukunya “Bio-pics: A Life in Picture” (2015:12), Ellen 

Cheshire menyebutkan beberapa struktur naratif film biografi, antara lain: 

a. Mengambil pandangan kronologis kehidupan, sering dimulai dari 

yang luar biasa tinggi atau titik terendah dalam kehidupan itu dan 

kemudian kilas balik ke awal untuk melihat sebuah keberhasilan 

atau kegagalan tercapai. 

b. Mengambil pandangan dari awal hingga akhir yang linier dari 

periode waktu yang singkat. 

c. Melemparkan penonton ke belakang dan ke depan dalam waktu 

sebagai peristiwa di masa sekarang untuk memicu masa lalu. 

d. Membuat struktur narasi non-linier kompleks yang 

menggabungkansejarah dan fantasi yang bertentangan dengan 

norma-norma biografi. 

Dalam pembuatan film drama-biografi, sering terjadi masalah 

misrepresentasi. Film drama-biografi merupakan genre yang sering 

dideskreditkan dan diremehkan, karena begitu banyak aadegan-adegan 

https://www.google.co.id/search?hl=en&sxsrf=AOaemvLQIEEr5evMoeNpK9gVWP_Bfe9Jew:1632670040713&q=inauthor:%22Ellen+Cheshire%22&tbm=bks
https://www.google.co.id/search?hl=en&sxsrf=AOaemvLQIEEr5evMoeNpK9gVWP_Bfe9Jew:1632670040713&q=inauthor:%22Ellen+Cheshire%22&tbm=bks
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berbohong tentang subjek mereka. Salah satu kekhawatiran terkuat bagi 

filmmaker drama-biografi, yaitu terkadang menampilkan adegan-adegan yang 

bertentangan dengan kebenaran dan menceritakan kisah hidup yang kurang 

akurat (Brynes dalam Cheshire, 2015:12). 

 

G. Semiotika 

Secara etimologis, “semiotika” berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“semeion” yang berarti “tanda” atau “sign” dalam Bahasa Inggris ini adalah 

ilmu yang mempelajari sistem tanda yang menjadi segala bentuk komunikasi 

yang mempunyai makna antara lain: kata (bahasa), ekspresi wajah, isyarat 

tubuh, film, sign, serta karya sastra yang mencakup musik ataupun hasil 

kebudayaan dari manusia itu sendiri. Tanpa adanya sistem tanda seorang tidak 

akan dapat berkomunikasi dengan satu sama lain (Sobur, 2004: 12). 

Penanda (signifier) adalah aspek material dari bahasa: apa Tanda itu 

didefinisikan sebagai sesuatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide 

atau penanda (signified). yang dikatakan atau dengan apa yang ditulis atau 

dibaca. Petanda (signified) adalah gambaran mental, pikiran atau konsep. 

Suatu penanda tidak berarti apa-apa dan karena itu tidak merupakan tanda. 

Sebaliknya, suatu petanda tidak mungkin disampaikan atau ditangkap lepas 

dari penanda; petanda atau yang ditandakan itu termasuk tanda sendiri dan 

demikian merupakan suatu faktor linguistik (Sobur, 2004: 46). 

Kelahiran semiotika modern mengenal dua tokoh kunci pendiri semiotika 

yaitu Charles Sanders Pierce (1839-1914) dan Ferdinand Saussure (1857-

1913). Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah 
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dan tidak saling mengenal sama sekali. Dasar ilmiah Saussure adalah 

linguistik, dan dasar ilmiah Peirce adalah filsafat. Saussure menyebutnya 

sebagai semiotika (semotics) (Tinarbuko, 2008: 11). Teori dari Pierce 

seringkali disebut sebagai “grand theory” dalam semiotika, karena gagasan 

Pierce bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari sistem penandaan. 

Sebuah tanda atau representamen menurut Charles S Pierce adalah sesuatu 

yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau 

kapasitas (Wibowo, 2011: 13).  

Pierce membagi tanda atas ikon (icon), indeks (index), dan simbol 

(symbol) dalam analisis semiotikanya. Ikon adalah tanda yang hubungan 

antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah atau 

bersifat kemiripan, indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan 

alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal, sementara simbol 

adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan 

petandanya dan hubungan diantaranya bersifat arbitrer atau semena (Sobur, 

2004: 41). 

Pierce mendefinisikan semiotika sebagai suatu hubungan antara tanda, 

objek, dan makna. Dalam kajian komunikasi, pusat perhatian             semiotika adalah 

menggali makna-makna tersembunyi di balik penggunaan simbol-simbol 

yang lantas dianalogikan sebagai teks atau bahasa. Peirce terkenal dengan 

konsep triadik dan trikotominya. Prinsip dasar dari tanda triatik tersebut 

bersifat representatif.  
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Konsep triadic dan trikotomi tersebut sering disebut dengan Segitiga Makna 

atau triangle of meaning (Sobur, 2016:41). Tiga aspek tersebut meliputi : 

1. Tanda (Sign atau Representament) 

Tanda merupakan konsep utama yang dijadikan sebagai bahan 

analisis. Terdapat makna sebagai bentuk interpretasi pesan di dalam 

tanda. Tanda cenderung berbentuk visual atau fisik yang ditangkap oleh 

manusia. 

Tanda (Sign atau Representament) dibagi menjadi tiga bagian, 

antara lain: 

a. Qualisign : kualitas yang ada pada tanda. Misalnya, kata-kata 

kasar, keras, atau lemah.  

b. Sinsign : eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada 

tanda. Misalnya, kata kabur atau keruh yang ada pada urutan 

kata air sungai keruh yang menandakan bahwa ada hujan di hulu 

sungai. 

c. Legisign : norma yang dikandung oleh tanda. Misalnya, rambu-

rambu lalu lintas yang menandakan apa saja yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh manusia. 

2. Acuan Tanda (Object) 

Objek merupakan konteks sosial yang dalam implementasinya 

dijadikan sebagai ospek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda 

tersebut. 

Acuan Tanda (Object) dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: 
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a. Icon : tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya 

bersifat bersamaan  bentuk alamiah atau hubungan antara tanda 

dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. Misalnya, potret 

dan peta. 

b. Index : tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah 

antara tanda atau petanda yang bersifat kausal atau hubungan 

sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada 

kenyataan. Misalnya, asap sebagai tanda adanya api. 

c. Symbol : tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara 

penanda dan petandanya. Hubungan di antaranya bersifat 

arbitrer atau semena, hubungan berdasarkan konvensi 

(perjanjian) masyarakat 

3. Pengguna Tanda (Interpretant) 

Konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan 

menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam 

benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda (Kriyantono 

2006:224). 

Pengguna Tanda (Interpretant) dibagi menjadi tiga bagian, antara 

lain: 

a. Rheme : tanda yang memungkinkan orang menafsirkan 

berdasarkan pilihan. Misalnya, orang yang merah matanya dapat 

saja menandakan bahwa orang tersebut baru saja menangis, atau 

menderita penyakit mata. 
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b. Dicent Sign atau Dicisign : tanda sesuai kenyataan. Misalnya, 

jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan 

akan dipasang rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa di situ 

sering terjadi kecelakaan. 

c. Argument : tanda yang langsung memberikan alasan tentang 

sesuatu. Misalnya, seseorang berkata “gelap’. Orang itu berkata 

gelap sebab ia menilai ruang itu cocok dikatakan gelap. 

Argumen merupakan suatu tanda yang berisi penilaian atau 

alasan, mengapa seseorang bisa berkata begitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


