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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film yang dipilih sebagai salah satu media massa, mempunyai kekuatan dan 

kemampuan dalam menjangkau banyak segmen sosial, karena film dipandang mampu 

memenuhi permintaan dan selera masyarakat akan hiburan. Selain sifat film itu 

sendiri adalah sebagai media komunikasi massa yang dapat memproduksi secara 

masal dalam tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Oleh karenanya film 

sebagai media komunikasi massa, bisa menjadi media yang dapat melampaui batas 

teritori dan batas sosial tertentu, sehingga dapat menjangkau dan menyentuh 

kesadaran pada setiap aspek masyarakat. 

Saat ini film sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan sebagaian besar 

manusia di jagad raya ini. Oleh karenanya film sangat mustahil dipisahkan dari 

kehidupan masyarakat modern yang telah berada di abad  21 ini. Dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan  dan teknologi saat ini, kemudahan untuk menonton film sudah 

bisa didapatkan. 

Film dapat memproduksi pesan yang akan dikomunikasikan lewat 

pemanfaatan teknologi kamera, warna, dialog, sudut pengambilan gambar, musik dan 

suara menjadi tampilan audio dan visual yang terekspresikan menjadi sebuah karya 

seni dan sastra yaitu bagaimana adegan satu dengan adegan yang lain dirangkai 
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membentuk cerita film sehingga isi pesan dalam film yang disampaikan mudah 

dipahami oleh penonton (Susanto, 1986: 58). 

Melihat keberadaan film yang memiliki daya tarik kemasan gambar bergerak, 

warna, bentuk dan suara dengan aspek alur cerita, pemeran, dan setting, film 

mendapat tempat tersendiri. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar.  

Film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan dunia yang 

begitu luas dalam masyarakat, oleh karenanya, film mampu menumbuhkan imajinasi, 

ketegangan, ketakutan dan benturan emosional khalayak penonton, seolah mereka 

ikut merasakan dan menjadi bagian dari cerita film tersebut. Selain itu isi pesan film 

dapat menimbulkan aspek kritik sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, norma 

kehidupan dan hiburan bagi khalayak penonton. 

Film The Hobbit, merupakan salah satu dari banyaknya film yang diproduksi 

oleh Warner Bros Picture. Film The Hobbit ini seperti halnya film The Lord of The 

Rings, merupakan film yang diadaptasi oleh novel terkenal karya J.R.R Tolkien 

dengan judul sama yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. 

The Hobbit: The Desolation of Smaug 2013 berkisah tentang kelanjutan kisah 

petualangan Bilbo Baggins (Martin Freeman) pada The Hobbit An Unexpected 

Journeysaat dia melakukan perjalanan dengan Wizard Gandalf (Ian McKellen) dan 13 

Kurcaci yang dipimpin oleh Thorin Oakenshield (Richard Armitage) pada even 
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pencarian epik untuk merebut kembali Lonely Mountain dan Kerajaan Dwarf Erebor 

yang hilang.  

Setelah mereka selamat dalam perjalanan, rombongannya terus menuju ke 

Timur dan di sepanjang jalan bertemu dengan Beorn, segerombolan Spider raksasa di 

hutan Mirkwood yang berbahaya. Setelah melarikan diri dari penangkapan di Wood-

elf yang berbahaya, Kurcaci berjalan ke Lake town dan akhirnya ke Lonely Mountain. 

 Disana mereka harus menghadapi bahaya terbesar dari semua makhluk yang lebih 

menakutkan dari yang lain, yang akan menguji keberanian mereka juga batas-batas 

persahabatan mereka dan kebijaksanaan dari perjalanan tersebut 

(http://sinopsisfilem21.blogspot.com/2013/10/the-hobbit-2-2013-sinopsis.html) 

Film merupakan salah satu medium komunikasi massa. Sebagai suatu bentuk 

komunikasi massa, film memiliki muatan yang kompleks, dari produser, pemain 

hingga seperangkat kesenian yang lain yang sangat mendukung seperti musik, seni 

rupa, teater, dan seni suara. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator 

dan bertindak sebagai agen transformasi budaya (Baksin, 2003: 2) 

Pesan merupakan unsur komunikasi yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

Dimana dalam penyampaian pesan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan 

komunikasi itu sendiri. Dalam perspektif komunikasi massa film dimaknai sebagai 

pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi film yang memahami hakekat, 

fungsi dan efeknya. Dalam hal ini film dijadikan sebagai media untuk menyampaikan 

pesan yang diharapkan nanti pengaruhnya dalam pembentukan pola pikir, sikap, dan 
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tingkah laku disamping menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

masyarakat bisa terpenuhi 

Pada sinopsis diatas dapat peneliti tertarik dengan persahabatan antara Bilbo 

Baggins, Wizard Gandalf dan Thorin Oakenshield sebagai pemimpin 13 kurcaci 

untuk mencari Lonely Mountain. Ketertarikan peneliti ini juga didasari bagaimana 

ketika mereka bekerjasama, menyelesaikan konflik dan bagaimana cara mereka 

berempati.  Persahabatan itu sendiri merupakan yang menggambarkan perilaku kerja 

sama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Penelitian ini 

memusatkan perhatian pada pemahaman yang khas dalam hubungan antar pribadi. 

Dalam pengertian ini, istilah "persahabatan" menggambarkan suatu hubungan yang 

melibatkan pengetahuan, penghargaan dan afeksi. Sahabat akan menyambut 

kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain. Dari sini yang 

peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui pesan persahabatan dalam film The 

Hobbit, dengan menggunakan metode analisis isi.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu, seberapa besar frekuensi dan persentase kemunculan pesan persahabatan 

dalam Film The Hobbit karya Peter Jackson? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar frekuensi dan 

persentase kemunculan pesan persahabatan dalam film The Hobbit karya Peter 

Jackson. 
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D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi pada peneliti 

selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah refleksi atau gambaran 

kepada para sineas ataupun kepada para mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM yang 

ingin membuat film tentang pentingnya sebuah pesan yang ingin disampaikan melalui 

media film. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Film Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Para teoritikus menyatakan bahwa film dewasa ini merupakan 

perkembangan produksi film yang dianggap sebagai kerja kolaboratif, yaitu 

melibatkan sejumlah tenaga kreatif seperti sutradara, penulis skenario, penata 

kamera, penyunting, penata artistik dan pemeran. Unsur-unsur kreatif ini 

saling mendukung dan mengisi untuk membentuk totalitas film (Sumarno, 

1996:107). 

Film sangat berbeda dengan seni sastra, seni rupa, seni suara, seni 

musik, dan arsitektur yang muncul sebelumnya. Seni film mengandalkan 

teknologi, baik sebagai bahan baku produksi maupun dalam hal penyampaian 

terhadap penontonya. Film merupakan penjelmaan terpadu antara berbagai 
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unsur yakni sastra, teater, seni rupa, dengan teknologi canggih dan modern 

serta sarana publikasi (Baksin 2003:3).   

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang baik sadar atau pun tidak 

disadari, setiap orang mengetahui dan melakukan kegiatan tersebut. 

Komunikasi massa merupakan salah satu bentuk dalam komunikasi. 

Komunikasi yang proses penyebaran pesan melalui media massa, salah 

satunya melalui film. Media film bisa menjadi pesan yang akan disampaikan 

pada khalayak luas sebagai suatu bentuk komunikasi massa 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film memiliki muatan yang 

kompleks, dari produser, pemain hingga seperangkat kesenian yang lain yang 

sangat mendukung seperti musik, seni rupa, teater, dan seni suara. Semua 

unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen 

transformasi budaya (Baksin, 2003: 2) 

Sebagai medium atau suatu cara untuk berkomunikasi, dalam sebuah 

film ada sesuatu yang ingin disampaikan pada penonton. Dalam film, cara 

berkomunikasinya adalah cara ber-tutur, ada tema, tokoh, cerita, secara 

audiovisual, yang pada akhirnya mengkomunikasikan suatu pesan, emplisit 

maupun implisit – secara dramatik.  

Menurut David Bordwell, cara bertutur ini adalah penghadiran kembali 

kenyataan, dengan pesan yang lebih luas. Film yang paling tidak komunikatif 

pun ingin menyampaikan sesuatu. Makin komunikatif sebuah film, makin 

mulus penyampaian gagasan yang dikandungnya pada penonton. 
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Sebuah film dianggap berhasil berkomunikasi secara baik jika berhasil 

menyampaikan pesan secara mengesankan. Mengesankan disini dicontohkan 

Seno pada kasus penonton yang tidak hanya tahu bahwa peristiwa dalam film 

itu mengharukan, melainkan juga ikut terharu ketika menyaksikannya. 

(Ajidarma, 2000 : 6-7) 

Sementara menurut Graeme Turner (dalam  Irawanto, 1999: 10-11),  

perkembangan teori film belakangan ini mengungkapkan substansi film lebih 

sebagai praktik sosial, dimana film tidak hanya dipesani sebagai ekspresi seni 

pembuatnya, tetapi melibatkan interaksi yang kompleks dari setiap elemen 

pendukung, mulai proses produksi, distribusi, maupun eksibisinya. Dalam 

perspektif praktik sosial, diasumsikan adanya interaksi antara film dengan 

ideologi kebudayaan, dimana film diproduksi dan dikonsumsi. Selain itu, 

pesan dalam sebuah film bisa merupakan gambaran dari realita yang ada 

dalam masyarakat. Konsep ini lebih melihat film sebagai refleksi masyarakat 

ini. 

Garth Jowett dalam Budi Irawanto (1999: 13) berpendapat bahwa film 

merupakan potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan 

kemudian diproyeksikan ke atas layar. Pesan yang dikomunikasikan melalui 

media film, selain bertujuan untuk menghibur dan memberi penerangan pada 

masyarakat, ternyata juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi 

pendapat masyarakat luas. Dalam temuannya, Budi Irawanto (1999:177-182)  

mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, sinema 
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Indonesia bisa digunakan sebagai medium hegemoni militer. Melalui film-

film yang diklaim sebagai film sejarah, keunggulan perjuangan bersenjata 

yang dilakukan oleh militer lebih dominan dipresentasikan dibandingkan 

dengan perjuangan diplomasi oleh elit politik sipil. Maka terbentuklah citra 

bahwa militerlah yang telah membentuk dan menjaga bangsa ini, yang 

akhirnya diyakini masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia lebih sebagai 

buah dari perang kemerdekaan, bukan hasil dari revolusi. 

Salah satu unsur komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

melalui penelitian ini adalah unsur pesan, dimana gagasan dari apa yang ingin 

disampaikan kepada khalayak luas terangkum didalamnya. Dalam kajian film, 

pesan komunikasi terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut 

serta terangkum dalam bentuk drama, action, komedi atau horor. Jenis inilah 

yang dikemas oleh sutradara sesuai dengan tendensi masing-masing, dan 

tujuan yang berbeda-beda (Baksin, 2003 : 2) 

Terlepas apakah maksud mempengaruhi itu bersifat jelas dan 

langsung, atau sebaliknya. Dampak isi pesan dari sebuah film pada 

masyarakat juga bisa dilihat dari sejumlah penelitian film yang mengambil 

berbagai topik seperti pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, dan 

masih banyak lagi. Dalam sebuah media massa termasuk juga media film, 

semua pesan yang terkandung dapat ditangkap dan dipahami degan cara 

menganalisanya.  
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2. Film 

Undang-Undang Perfilman No. 6 Tahun 1992, Bab 1 Pasal 1 yang 

dikutip (Baksin, 2003 : 6) bahwa yang dimaksud dengan film adalah : “Karya 

cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang 

dengar yang dibuat berdasar asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi 

lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 

elektronika atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat 

dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik dan atau lainnya”.  

Film merupakan gambaran masyarakat di mana film itu dibuat, film 

menunjukkkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang 

kemudian diproyeksikan dalam layar lebar. Perspektif film sebagai refleksi 

masyarakat ini merupakan nilai hidup masyarakat dan selera publik, maka 

kepentingan komersiil justru menjadi hal utama bagi terbentuknya isi film 

agar bisa diterima oleh khalayak luas (Irawanto, 1999 : 13) 

Pada awal sejarah film, para sutradara seperti Lumiere yang membuat 

film hanya merekam realitas secara bersahaja seperti para pekerja yang 

meninggalkan pabrik tanpa menceritakan suatu kisah atau cerita. Sebaliknya, 

George Millies mengubah kenyataan menjadi kisah dengan bumbu yang 

fantasi menarik. Film Voyage to the moon yang dibuat pada tahun 1902, 

menjadi contoh klasik atas kemauan Millies menghipnotis penonton dengan 

impian dan fantasi yang memukau. Film merupakan hasil karya yang 
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menyajikan hiburan berupa gambar dan suara. Hasil karya ini merupakan 

suatu seni peran dimana didalamnya tidak jauh dan gambaran kehidupan 

sehari- hari. Medianya bisa layar lebar (bioskop), layar televisi, VCD dan 

video yang membawa muatan pesan tertentu. 

Pengertian film adalah suatu karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan 

asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, dan atau 

bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan 

ukuran, melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya 

dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan 

dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya (Baksin, 

2003:6). 

Seperti kita ketahui bahwa film merupakan sebuah alat untuk 

menyampaikan pesan yang efektif dalam mempengaruhi khalayak dengan 

pesan-pesan yang disampaikan. Film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat melalui muatan pesan-pesannya (massage) Alex Sobur 

(2003:127). Tema-tema yang diangkat didalam film menghasilkan sebuah 

nilai-nilai yang biasanya didapatkan dalam sebuah pencarian yang panjang 

tentang pengalaman hidup, realitas sosial, serta daya karya imajinatif dari sang 

pembuatnya dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong khalayak 

tentang sesuatu yang belum diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang 

ingin dicapainya pun sangat tergantung pada seberapa antusias khalayak 

terhadap tema-tema yang diangkat didalam film tersebut. 
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Tema-tema yang diangkat biasanya tidak lepas dari masalah yang 

memang selama ini telah menjadi sebuah relita didalam kehidupan seperti 

tema cinta, keluarga, perjalanan hidup serta hal-hal yang memang selama ini 

menjadi daya kreatif, imajinatif sang pembuat film, seperti film kartun, 

animasi, dan sebagainya. Film umumnya dibangun dengan banyak tanda, 

tanda-tanda ini termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan 

baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting 

didalam film adalah gambar dan suara; kata yang diucapkan ditambah dengan 

suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film. 

 

3. Pesan dalam Film 

Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan merupakan salah satu 

komponen dalam kamunikasi yang harus dipenuhi, selain komunikator dan 

komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen ini tidak ada maka komunikasi 

pun tidak ada. Proses penyampaian pesan  cara, atau teknik penyampaian 

pesan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan aktivitas komunikan 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, nasehat/permintaan 

dan amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan tidak dapat lepas dari 

komunikan massa yang bersifat umum (Public). Karena ditujukan kepada 

umum dan mengenai kepentingan umum jadi tidak ditujukan kepada 

perorangan atau kepada sekelompok orang tertentu. Pesan dalam komunikasi 

dikonsepsikan sebagai alat pengaruh sosial. 
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Pesan sebagai terjemahan dari “ messege “ merupakan lambang 

bermakna (meaning full symbol) yang membawakan pikiran atau perasaan 

komunikator. Pada umumnya, komunikasi berlangsung menggunakan bahasa, 

mengingat bahasa mampu membawakan pikiran atau perasaan seseorang, baik 

mengenai hal konkret maupun abstrak, tidak saja tentang hal atau peristiwa 

yang terjadi sekarang, namun juga yang terjadi di masa mendatang. Dalam 

kajian film, pesan-pesan akan terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa 

film tersebut serta terangkum dalam bentuk; drama, action, komedi, horor, dan 

sebagainya. Jenis-jenis film inilah yang dikemas oleh seorang sutradara sesuai 

dengan tendensi masing-masing. Ada yang tujuannya sekedar menghibur, 

memberi penerangan, atau mungkin kedua-duanya. Ada juga yang ingin 

memasukkan dogma-dogma tertentu sekaligus mengajarkan kepada khalayak 

penonton  

Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan 

dampak – dampak yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek- efek 

tertentu. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan 

seperti pengaruh tayangan film terhadap anak. Dalam sebuah media massa 

termasuk juga media film, semua pesan yang terkandung dapat ditangkap dan 

dipahami dengan cara menganalisanya. Pada dasarnya studi media massa 

mencakup pencarian pesan dan makna yang terdapat didalamnya. 
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4. Pesan Persahabatan 

Pesan merupakan unsur komunikasi yang perlu dibahas dalam 

penelitian ini. Dimana dalam penyampaian pesan merupakan salah satu 

indikator bagi keberhasilan komunikasi itu sendiri. Dalam perspektif 

komunikasi massa film dimaknai sebagai pesan-pesan yang disampaikan 

dalam komunikasi film yang memahami hakekat, fungsi dan efeknya. Dalam 

hal ini film dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan yang 

diharapkan nanti pengaruhnya dalam pembentukan pola pikir, sikap, dan 

tingkah laku disamping menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

masyarakat bisa terpenuhi. 

Sementara menurut Dennis McQuail (1996:14) terdapat tiga tema 

pesan dalam sejarah perkembangan film yang sangat penting. Tema yang 

pertama adalah pemanfaatan tema film sebagai alat propaganda. Upaya 

membaurkan pengembangan pesan dengan hiburan memang sudah lama 

diterapkan dalam sastra dan drama. Tema yang kedua adalah unsur-unsur 

ideologi yang terselubung dan tersirat dalam banyak film hiburan umum. 

Sedangkan tema terakhir adalah pendidikan, dimana film memilki 

kemampuan mengantar pesan secara unik.  

Kita semua dapat merasakan bahwa suasana digedung bioskop telah 

membuat pikiran dan perasaan kita larut dalam cerita yang disajikan karena 

pengamatan yang mendalam, seringkali secara tidak sadar kita menyamakan 

(mengidentifikasi) pribadi kita dengan salah satu pemeran film tersebut. 

Sehingga seolah-olah kitalah yang sedang berperan. Hal ini adalah salah satu 
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contoh kuatnya pesan film yang dapat mempengaruhi kita secara psikologis 

(Effendy, 2002:192). 

Persahabatan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerja sama 

dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Penelitian ini 

memusatkan perhatian pada pemahaman yang khas dalam hubungan antar 

pribadi. Dalam pengertian ini, istilah "persahabatan" menggambarkan suatu 

hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan dan afeksi. Sahabat 

akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama 

lain.  

Selera mereka biasanya serupa dan mungkin saling bertemu, dan 

mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Mereka juga akan 

terlibat dalam perilaku yang saling menolong, seperti tukar-menukar nasihat 

dan saling menolong dalam kesulitan. Sahabat adalah orang yang 

memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Namun bagi banyak 

orang, persahabatan seringkali tidak lebih daripada kepercayaan bahwa 

seseorang atau sesuatu tidak akan merugikan atau menyakiti mereka. 

Nilai yang terdapat dalam persahabatan seringkali apa yang dihasilkan 

ketika seorang sahabat memperlihatkan secara konsisten, kecenderungan 

untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain.  

1. Simpati dan empati. Serta kejujuran, seringkali ada dalam keadaan-keadaan 

yang sulit bagi orang lain untuk mengucapkan kebenaran.  

2. Saling pengertian., seringkali ada anggapan bahwa sahabat sejati sanggup 

mengungkapkan perasaan-perasaan yang terdalam, yang mungkin tidak dapat 
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diungkapkan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit, ketika 

mereka datang untuk menolong. 

Dibandingkan dengan hubungan pribadi, persahabatan dianggap lebih 

dekat daripada sekadar kenalan, meskipun dalam persahabatan atau hubungan 

antar kenalan terdapat tingkat keintiman yang berbeda-beda. Bagi banyak 

orang, persahabatan dan hubungan antar kenalan terdapat dalam kontinum 

yang sama. 

Perasaan bersahabat merupakan ciri khas dan sifat interaksi remaja 

dalam kelompoknya. Hal yang demikian ini terutama terjadi dalam remaja 

awal, yang meskipun sering terjadi pula kegoncangan persahabatan (Andi 

Mappiare, 1982: 161).  

Menurut Monks (1999: 187) persahabatan adalah loyalitas (jujur dan 

setia), rasa simpati (tidak ada distansi) dan tulus (tidak ada rasa segan, malu 

dan kompetisi).  Sifat persahabatan idealnya adalah ditandai dengan adanya 

aktivitas dan interes bersama, saling tertarik (segalanya dibicarakan bersama), 

saling percaya, empati (ikut merasakan), serta jujur mengisi kekurangan yang 

lain (sahabat mempunyai sifat yang diinginkan), relasi yang dekat maksudnya 

kelekatan satu dengan yang lainnya berdasarkan keterbukaan, kehalusan rasa 

dan saling membantu.  

Dari beberapa konsep persahabatan yang telah dijelaskan diatas, dapat 

ditarik garis besar bahwa persahabatan adalah hubungan pribadi antara dua 

orang atau lebih yang terjadi karena ada kesamaan minat dan dilandasi dengan 

tindakan saling percaya, loyalitas, jujur, empati, simpati, saling pengertian, 



16 
 

saling membantu, saling menghargai, saling menerima, tulus dan setia walau 

terkadang tidak saling menyetujui, berselisih pendapat dan terjadi 

pertengkaran.  

Pesan persahabatan dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah 

gagasan mengenai hubungan antara dua orang atau lebih yang dilandasi oleh 

tidakan dan kegiatan bersama untuk tujuan tertentu, yang disampaikan oleh 

komunikator kepada khalayak luas melalui sebuah media film. 

Andi Mappiare (1982: 161) berpendapat bahwa perasaan bersahabat 

merupakan ciri khas dan sifat interaksi remaja dalam kelompoknya. Adapun 

yang menjadi landasan utama terciptanya sebuah persahabatan adalah adanya 

aktifitas bersama dan perasaan interest. Menurut Lutte dalam F. J. Monk 

(1989:187) sifat ideal dari persahabatan adalah ditandai dengan adanya 

aktifitas dan interes bersama, saling tertarik (segalanya dibicarakan bersama), 

saling percaya, empati (ikut merasakan), serta jujur mengisi kekurangan yang 

lain (sahabat mempunyai sifat yang diinginkan). 

Jadi inti dalam persahabatan adalah: loyalitas (jujur dan setia), rasa 

simpati, dan tulus (tidak ada rasa segan, malu, kompetisi). Tetapi tidak hanya 

itu, dalam menjalin persahabatan sering pula terjadi ketidakcocokan karena 

perbedaan pendapat, yang bisa menimbulkan kegoncangan didalamnya.  

Menurut Soesilowindradini (1987: 174) sahabat karib memiliki 

hubungan yang begitu dekat, sehingga saling pengaruh-mempengaruhi. 

Walaupun mereka kadang-kadang juga tidak saling menyetujui dan bertengkar 

hebat, tetapi hubungan persahabatan mereka tetap erat, sehingga pertengkaran 
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segera diselesaikan dan dilupakan. Perkelahian juga bisa dilakukan dalam 

persahabatan untuk memperlihatkan kekuatannya pada segerombolan lain, 

agar gerombolan tersebut mengetahuinya sehingga persahabatan mereka dapat 

terlindung dari ancaman bahaya luar.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hassan Shadily (1994: 89) 

bahwa kata teman bukan saja berarti damai atau persaudaraan. Dalam naluri 

berkelahi umpamanya, kita menggambarkan seorang yang mencari lawannya 

untuk berkelahi atau bertanding dalam kekuatannya. Ia seolah-olah merasakan 

suatu dorongan, suatu naluri untuk memperlihatkan kelebihannya yang harus 

disaksikan dan diakui oleh orang lain, dengan adanya pertandingan. 

Dalam persahabatan pula, remaja dapat bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama, dan lebih penting lagi bahwa persahabatan itu, remaja dapat 

merasa dibutuhkan, dihargai, dan dengan demikian mereka dapat merasa 

adanya kepuasan dalam interaksi sosialnya. (Mappiare, 1982: 163)  

Adapun fungsi seseorang dalam menjalin persahabatan ada bermacam-

macam. Menurut Gottman & Parker (1987) dalam John W. Santrock (2003: 

227), disebutkan fungsi persahabatan sedikitnya ada enam, yaitu: 

a. Kebersamaan.  

Persahabatan memberikan para remaja teman akrab, seseorang yang 

bersedia menghabiskan waktu dengan mereka dan bersama-sama dalam 

aktivitas. 

 

 



18 
 

b. Stimulasi.  

Persahabatan memberikan para remaja informasi-informasi yang menarik, 

kegembiraan dan hiburan.  

c. Dukungan fisik.  

Persahabatan memberi waktu, kemampuan-kemampuan dan pertolongan. 

d. Dukungan ego.  

Persahabatan menyediakan harapan atas dukungan dorongan dan umpan 

balik, yang dapat membantu remaja untuk memperhatikan kesan atas 

dirinya sebagai individu yang mampu, menarik, dan berharga. 

e. Perbandingan sosial.  

Persahabatan menyediakan informasi tentang bagaimana cara 

berhubungan dengan orang lain dan apakah para remaja baik-baik saja. 

f. Keakraban / perhatian.  

Persahabatan memberikan hubungan yang hangat, dekat dan saling 

percaya dengan individu yang lain, hubungan yang berkaitan dengan 

pengakuan diri sendiri. 

Dari beberapa konsep persahabatan yang ada di atas, dapat ditarik 

garis besar bahwasannya persahabatan adalah hubungan pribadi antara dua 

orang atau lebih yang terjadi karena ada kesamaan minat dan dilandasi dengan 

tindakan saling percaya, loyalitas, jujur, empati, simpati, pengertian, saling 

membantu, saling menghargai, saling menerima, tulus, dan setia walau 

terkadang tidak saling menyetujui, berselisih pendapat, bahkan terjadi 

pertengkaran, yang kesemuanya itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama 
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F. Definisi Konseptual 

1. Pesan Persahabatan 

Pesan persahabatan yakni apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau non verbal 

yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

(Mulyana,  2005:63). Menurut Monks (1999: 187) persahabatan adalah 

loyalitas (jujur dan setia), rasa simpati (tidak ada distansi) dan tulus (tidak 

ada rasa segan, malu dan kompetisi).  Jadi pesan persahabatan adalah 

pesan yang dikomunikasikan secara verbal maupun non verbal kepada 

penerima tentang loyaitas, simpati dan ketulusan.  

2. Film 

Undang-Undang Perfilman No. 6 Tahun 1992, Bab 1 Pasal 1 yang dikutip 

(Baksin, 2003 : 6) bahwa yang dimaksud dengan film adalah : “Karya 

cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang 

dengar yang dibuat berdasar asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses 

kimiawi, proses elektronika atau proses lainnya dengan atau tanpa suara 

yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 

mekanik, elektronik dan atau lainnya”. 
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G. Metode Penelitian 

Dasar dari penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi menurut Kerlinger 

dalam Dominick (2000,143) memahami analisis isi sebagai sebuah metode penelitian 

dan analisis komunikasi yang dilaksanakan secara sistematik, objektif dan bersifat 

kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa variabel. Jika menurut 

Krippendorf (1991,7) analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat 

inferensi dengan mengidentifikasikan secara sistematik dan ojektif, karakteristik 

khusus dalam sebuah teks, selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean 

unit-unit teks. 

1. Ruang Ligkup Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil ruang lingkup penelitian dengan 

menganalisa semua scene yang terdapat pada film “The Hobbit” karya Peter Jackson 

yang berdurasi 161 menit. 

2. Unit Analisis 

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah masing-masing scene  dalam film 

“The Hobbit” karya Peter Jackson sebanyak 102 scene.  

3. Satuan ukur 

Satuan ukur dari penelitian ini adalah frekuensi kemunculan pesan 

persahabatan yang terdapat dalam 102 scene di film “The Hobbit” dengan durasi 161 

menit lewat dialog dan perilaku tokoh atau karakter dalam film yang mengandung 
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pesan persahabatan  Perhitungan ini didasarkan pada berapa kali kemunculan 

representasi pesan persahabatan baik secara verbal maupun non verbal pada setiap 

tiap scene, sementara pengukurannya menggunakan struktur kategori yang telah 

ditetapkan. 

Dialog (verbal) adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh pemain dalam 

menokohkan karakter dalam cerita film tersebut. Sedangkan perilaku (non verbal) 

adalah kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh pemeran baik sendiri maupun 

bersama lawan main yang menunjukan adanya pesan persahabatan 

 

4. Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi ini akan 

memperjelas tentang topik penelitian (Dominick, 2000:149). Adapun yang menjadi 

kategorisasi unsur persahabatan dalam film The Hobbit karya Peter Jackson adalah 

sebagai berikutt: 

No Kategorisasi Penjelasan Sub Kategori  

1 Kebersamaan  

 

Persahabatan memberikan 

para remaja teman akrab, 

seseorang yang bersedia 

menghabiskan waktu dengan 

mereka dan bersama-sama 

dalam aktivitas. 

 

1. Bergandengan tangan 

2. Bersama menghabiskan 

waktu 

3. Bercanda bersama 
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2 Stimulasi  Persahabatan memberikan 

para remaja informasi-

informasi yang menarik, 

kegembiraan dan hiburan 

 

1. Saling memberi 

informasi 

2. Menghibur teman 

 

3 Dukungan fisik Persahabatan memberi waktu, 

kemampuan-kemampuan dan 

pertolongan. 

1. Membantu dengan 

tenaga 

2. Melindungi teman dari 

ancaman 

 

4 Dukungan ego Persahabatan menyediakan 

harapan atas dukungan 

dorongan dan umpan balik, 

yang dapat membantu remaja 

untuk memperhatikan kesan 

atas dirinya sebagai individu 

yang mampu, menarik, dan 

berharga. 

1. Memberikan support/ 

dukungan 

2. Memberikan evaluasi 

pada teman 

3. Mendengarkan keluh 

kesah teman 

 

5 Perbandingan 

social 

Persahabatan menyediakan 

informasi tentang bagaimana 

cara berhubungan dengan 

orang lain dan apakah para 

remaja baik-baik saja. 

 

Memberikan gambaran 

tentang persahabatan yang 

baik 

6 Keakraban  Persahabatan memberikan 

hubungan yang hangat, dekat 

dan saling percaya dengan 

individu yang lain, hubungan 

yang berkaitan dengan 

pengakuan diri sendiri. 

1. Mempercayai teman 

2. Jujur pada teman 

3. Bertoleransi pada teman 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengelompokan scene yang mewakili keseluruhan isi Film The Hobbit. 

Kemudian data dipilah-pilah dan dimasukan ke dalam kategorisasi yang telah 

ditetapkan dengan melakukan pengamatan dengan cara menggunakan lembar 

koding yang dibuat berdasarkan kategori yang ada dalam adegan film 

tersebut. Berikut contoh lembar coding: 

Tabel 1 

Lembar Coding 
Pesan Persahabatan Dalam Film The Hobbit Desolation Of Smaug 

 

SCENE 

KATEGORISASI 

Kebersamaan Stimulasi Duk. Fisik Duk. Ego 
Perbdgn. 
Sosial Keakraban 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3 

1                             

2                           

3                             

4                             

5                             
 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (AI), 

dimana menurut Kerlinger dalam Dominick (2000) memahami analisa isi sebagai 
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sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang dilaksanakan secara 

sistematik, obyektif dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa 

variabel. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis sebagai berikut: 

1. Distribusi frekuensi 

Alat analisis ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

frekuensi kemunculan masing-masing kategori. Dalam penerapannya, data 

berupa setiap isi pesan yang terdapat dalam film “The Hobbit“ dimasukkan 

ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian 

dianalisis menggunakan alat distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi 

kemunculan dari setiap kategori tema penelitian. Berikut merupakan tabel 

distribusi frekuensi yang digunakan: 

Tabel 2 

Lembar Distribusi Frekuensi Pesan Persahabatan Dalam Film 

KATEGORISASI F PROSENTASE ( % ) 

Kebersamaan    

Stimuli    

Dukungan fisik   

Dukungan ego   

Perbandingan sosial    

Keakraban    

JUMLAH   
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2. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran dilakukan untuk memberikan penjelasan 

deskriptif mengenai isi pesan yang terdapat dalam film “The Hobbit“ sesuai 

dengan hasil pengkodingan yang telah disepakati. 

 

5. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian untuk keterhandalan data yang dihasilkan, peneliti 

menggunakan tehnik reliabilitas observasi (pengamatan) yang dibantu oleh dua 

orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuannya. Adapun langkah-

langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mula-mula pengamat I dan pengamat II bersama-sama melakukan koder 

dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-sama. 

Format isian yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom yang memuat 

alternative jawaban “√ “ dan” - “. Untuk mencapai tingkat reabilitas yang 

diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefisian batasan kategori sedetail 

mungkin, memberikan pengertian dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas 

antar koder dapat dihitung dengan formula yang dibuat Holsty, yang digunakan 

untuk menentukan reabilitas data nominal.  

Menurut Dominick (2000,155-152) untuk menghitung kesepakatan dari 

hasil penilaian para koder peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai berikut:                  
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C.R =  

Keterangan : 

C.R  =  coofisien reliability 

M  =  jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2  =  jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan peneliti 

dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement yang diperoleh dari 

penelitian. 

Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam ‘Index of 

Reliability”  yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok kategori, tetapi 

juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott adalah sebagai berikut: 

 Pi =  

    Keterangan :  

   Pi         : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement : Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu CR. 

Expected Agreement : jumlah persetujuan yang diharapkan karena peluang. 

Ambang penerimaan yg sering dipakai untuk uji reabilitas kategorisasi adalah 

0,75 yang berarti apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih data yang didapatkan 

dinyatakan valid atau reliable. 
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