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 Film Ralph Breaks The Internet merupakan film komedi animasi 3D 

Amerika di rilis pada tahun 2018 yang merupakan sekuel yang sukses dari Wreck-

it Ralph tahun 2012. Film ini menceritakan persahabatan antara Ralph dan 

Venellope. Ralph yang merupakan tokoh penjahat dalam video game yang 

sebenarnya memiliki hati yang baik. Sedangkan Venellope memiliki karakter unik 

dan suka tantangan. Konflik muncul ketika video game  milik Venellope rusak 

dan mereka memutuskan untuk pergi ke internet untuk memperbaikinya, yang 

akhirnya Venellope ingin tetap tinggal di internet karena dia merasa menemukan 

mimpinya di dunia internet. Persahabatan merupakan salah satu realitas yang 

banyak dialami oleh masyarakat dan seringkali diproyeksikan pada sebuah film. 

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana gambaran 

persahabatan dalam film Ralph Breaks The Internet? bagaimana ikon, indeks, 

simbol dalam film Ralph Breaks The Internet menurut Charles Sanders Peirce?  

 

 Penelitian ini merupakan penelitian berbasis pada riset pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data yang 

memfokuskan terhadap pembahasan menggunakan berbagai informasi 

kepustakaan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini penulis mengamati langsung film Ralph Breaks The Internet dan 

menentukan beberapa scene yang terdapat makna persahabatan. Teknik analisis 

yang digunakan, menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce yang dinobatkan 

sebagai bapak semiotika modern bersama dengan Ferdinand de Saussure. Akan 

tetapi karena disiplin yang mereka tekuni berbeda sehingga ada perbedaan 

mendasar dalam penerapan konsep-konsep semiotika. Yang terkenal dari 

semiotika Peirce yaitu konsep triadik yang terdiri dari tanda, objek, dan 

interpretant. Berdasarkan objeknya Peirce membagi menjadi tiga: ikon, indeks, 

dan simbol yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini. 

 

Hasil dari penelitian ini terdapat tujuh scene gambaran persahabatan yang 

ada dalam film Ralph Breaks The Internet, yaitu menghabiskan waktu bersama, 

selalu ada ketika sedih dan senang, rela berkorban, saling melindungi, saling 

membantu, saling percaya, dan saling menghargai. Melalui ikon, dalam film ini 

adalah visualisasi yang ada pada setiap scenenya yaitu setiap adegan yang terdapat 

sosok Ralph dan Venellope. Indeks, pada film ini menghubungkan antara tanda 

sebagai penanda dan petandanya yang selalu mengisyaratkan sesuatu. Simbol, 

pada film ini menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. 




