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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beragamnya suku bangsa dan bahasa dalam suatu ikatan semboyan 

Bhineka Tunggal Ika menjadikan bangsa Indonesiasebagai sebuah negara yang 

sangat majemuk, mulai dari sabang sampai merauke. Seperti yang diketahui, etnis 

Jawa merupakan salah satu etnis yang mempunyai jumlah banyak dan 

penyebarannya hampir merata diseluruh kepulauan Indonesia. Akan tetapi jumlah 

tersebut akan berubah kecil bahkan menjadi suatu kelompok minoritas ketika 

sudah masuk ranah lokalitas daerah di luar Pulau Jawa. 

Majemuknya bangsa Indonesia bisa terlihat dari banyaknya pulau dan 

bahasa yang dipakai oleh berbagai suku dan etnis. Lebih dari 17.000 pulau besar 

dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dihuni oleh banyak 

sekali kelompok etnis yang menggunakan tidak kurang dari 300 jenis bahasa lokal 

atau dialek dalam bahasa sehari – hari (Susetyo, 2010:1). 

Banyaknya etnis di negara Indonesia, menjadikan sebagian besar 

masyarakat sangat sulit untuk memahami karakteristik dari masing – masing etnis 

secara mendetail dan terperinci. Akan tetapi, sebagai masyarakat sosial yang tidak 

bisa tidak berkomunikasi dalam ikatan interaksi dan yang memproduksi dan 

mereproduksi budaya melalui komunikasi (Griffin, 2006:28) serta untuk 

mempertimbangkan informasi yang berlimpah yang kita terima, baik itu lewat 

keluarga, teman dan lingkungan sekitar, manusia memerlukan pengkategorisasian 
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dan penyamarataan, yang terkadang menyandarkan diri pada stereotip (Martin dan 

Nakayama, 2007:189). 

Media massa, khususnya televisi memang tidak pernah jauh-jauh 

darikonseprepresentasi. 

Televisiberkehendakmembangunsebuahkonstruksimelaluirepresentasi. 

Membangun pemahaman tertentu atas sebuah realitas. Representasi, 

tidakpeduliseberaparealististayangannya, yang kitalihat di layar 

merupakanhasilkonstruksi, terkaitkeputusantentangapa yang harusdirekam, 

dimana menempatkankamera, bagaimanamengeditmateri yang ada dan 

sebagainya. Hal iniberkaitandenganrepresentasirealitassosialdalam media 

sebagaimana media diyakini sebagai cermin yang merefleksikanrealitassosial, 

sehinggaapa yang kitasaksikan di media merupakangambaran yang sebenarnya 

atas realitas. Lebih dari itu, media saat ini tidak hanya merefleksikan realitas, 

tetapi juga merepresentasikan realitas. Realitassosialdihadirkankembalioleh media 

lewatprosesrepresentasidenganmengolahkembalirealitastersebutsehinggahadirden

gankemasan yang barusehinggamenjadirealitas media. 

Denganbegitu,mediamassatelahmelakukankonstruksi atas realitas.Termasuk 

konstruksi gambaran terhadap etnis dan budaya itu sendiri. Seperti penggambaran 

akan suatu budaya dari suatuetnis dengan karakter atau sifat tertentu. Sehingga hal 

ini membuat pemirsa mendeskripsikan suatu ciri budaya ketika berhadapan 

dengan budaya lain. Dalam sebuah film kita seringkali menjumpai sejumlah peran 

yang melekat dengan etnis tertentu. Padahal kita mengetahui sendiri bahwa tidak 
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semua etnis memiliki ciri budaya yang sama persis dengan apa yang digambarkan 

dalam televisi. 

Ada etnis dan budaya yang diposisikan memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi dibanding etnis dan budaya yang lain. Dalam tayangan TV atau film kita 

seringkali menjumpai sejumlah peran yang melekat dengan etnis tertentu, seperti 

pembantu rumah tangga yang lekat dengan logat Jawa yang ditunjukkan dengan 

pemanggilan “si mbok” (ibu dalam bahasa Jawa), supir yang identik dengan logat 

Batak seperti dalam FTV Tanda Cinta di Bagasi Taksi (FTV di RCTI) atau 

masyarakat dengan kelas bawah yang memiliki khas bicara ala Betawi yang 

sangat kental seperti dalam Si Doel Anak Sekolahan (1996), Sitkom Bajaj Bajuri 

(2004), dan lain-lain. 

Contoh lain film Indonesia yang menampilkan karakter etnis atau budaya 

tertentu yaitu film Merah Putih pada tahun 2009. Merah Putih menampilkan 

gambaran 5 orang pejuang Indonesia yang mempunyai latar belakang berbeda. 

Ada yang berasal dari Jawa, Sulawesi, dan Bali. Dikaitkan dengan situasi saat ini 

apa yang disampaikan dalam film Merah Putih membawa wacana pluralitas, 

digambarkan melalui tokoh yang memiliki suku, latar belakang serta alasan 

berjuang yang berbeda, namun kesemuanya disatukan oleh nasionalisme, 

kecintaan terhadap bangsa Indonesia serta cita – cita untuk menciptakan negara 

yang merdeka. Hal ini merupakan kritik sosial tersendiri bagi masyarakat 

sekarang yang rentan konflik hanya karena sedikit perbedaan. Permasalahan 

agama menimbulkan kericuhan, bahkan adat istiadat yang berbedapun 

menimbulkan pertikaian. 



4 
 

Pada sinopsis diatas dapat peneliti tertarik dengan etnisitas yang ada dalam 

film Merah Putih. Ketertarikan peneliti juga didasari bagaimana ketika mereka 

bekerjasama, menyelesaikan konflik dan bagaimana cara mereka berempati. 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemahaman yang khas dalam unsur 

etnisitas yang ada. Dari sini yang peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui 

unsur etnisitas dalam film Merah Putih, dengan menggunakan metode analisis isi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : Seberapa banyak frekuensi dan presentase kemunculan unsur – 

unsur etnisitas dalam filmMerah Putih? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahuiseberrapa besar frekuensi dan presentase kemunculan 

unsur – unsur etnisitas dalam film Merah Putih. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

perkembangan disiplin ilmu komunikasi, khususnya pada konsentrasi 

Audio Visual tentang penggunaan media film sebagai media penyampaian 

pesan karena film selalu bertautan dengan karakter etnik dalam 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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 a. Diharapkan dapat menjadi bagian kerangka acuan bagi pembuat 

film lainnya untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membuat karya 

film tentang etnisitas. Agar penikmat media massa bisa lebih terhibur dan 

lebih kreatif lagi dengan adanya informasi yang telah diberikan sineas 

dalam karya filmnya. 

 b. Menambah referensi bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya mengenai studi kasus 

tentang unsur – unsur etnisitas dalam sebuah film. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Film dan Perkembangannya di Indonesia 

1.5.1.1 Definisi Film 

Pada dasarnya film merupakan alat audio visual yang menarik 

perhatian orang banyak, karena dalam film ini selain memuat adegan yang 

terasa hidup juga adanya sejumlah kombinasi antara suara, tata warna, 

kostum, dan panorama yang indah. Film memiliki daya pikat yang dapat 

memuaskan penonton. 

Menurut (Wibowo. Dkk, 2006:196) mengatakan bahwa film adalah 

alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui sebuah 

media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi artistik sebagai suatu 

alat bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan 

gagasan – gagasan dan ide cerita. 

Menurut Effendy (2000:201) juga berpendapat bahwa film adalah 

gambaran teatrikal yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukkan di 
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gedung – gedung bioskop dan televisi atau sinetron yang dibuat khusus 

untuk siaran televisi. 

Epic-Historicals adalah film yang sering mengambil sebuah 

perisitiwa historis, tokoh mistis, legendaris, atau heroik. Film genre ini 

biasanya mempertontonkan hal luar biasa baik dari kostum, sejarah, 

suasana perang atau gambaran sebuah periode yang menceritakan sebuah 

perjalanan sejarah. Genre epic dalam film Indonesia lebih lekat pada tema 

– tema perjuangan kemerdekaan. 

1.5.1.2 Jenis – Jenis Film 

Dalam bukunya Heru Effendy (2009: 3-5) ada beberapa jenis film 

sebagai berikut : 

a. Film dokumenter (Documentary films) 

 Menurut Grierson film dokumenter adalah sebutan yang diberikan 

untuk film pertama kalinya Lumiere bersaudara yang berkisah 

tentang perjalanan (travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1980-an. 

Namun, tiga puluh enam tahun kemudian si pembuat film dan juga 

kritikus asal Inggris yaitu John Grierson berpendapat film 

dokumenter merupakan cara kreatif dalam mempresentasikan 

sebuah realitas. Dengan demikian film dokumenter tak pernah 

lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan 

propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

b. Film cerita pendek 
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 Film cerita pendek merupakan film cerita yang biasanya berdurasi 

di bawah 60 menit. Di banyak negara seperti Jerman, Australia, 

Kanada, dan Amerika Serikat, film cerita pendek dijadikan 

laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi sese-

orang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita 

panjang. 

c. Film cerita panjang 

 Film cerita panjang merupakan film dengan durasi lebih dari 60 

menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. Film yang diputar di 

bioskop umumnya termasuk dalam kelompok. Misalnya film 

Dance With Wolves yang berdurasi lebih dari 120 menit. 

d. Film-film jenis lain 

 Profil perusahaan 

Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu 

berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan, misalnya 

tayangan “Usaha Anda” di SCTV. Film ini sendiri berfungsi 

sebagai alat bantu presentasi. 

 Iklan televisi 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, 

baik tentang produk (iklan produk) maupun berupa layanan 

masyarakat (iklan masyarakat).  

 Program televisi 
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Program televisi dibagi menjadi dua jenis yaitu cerita dan 

noncerita. Untuk jenis cerita terbagi menjadi 2 kelompok 

antara lain kelompok fiksi dan nonfiksi. Kelompok fiksi 

memproduksi film serial, film televisi/FTV, dan film cerita 

pendek. Untuk kelompok nonfiksi itu sendiri yaitu menggarap 

aneka program pendidikan, film dokumenter, atau profil tokoh 

dari daerah tertentu. Sedangkan untuk program noncerita 

memproduksi variety show, TV quiz, talkshow, dan 

liputan/berita. 

 Video klip 

Video klip merupakan sarana bagi para produser musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium televisi. Ini 

dipopulerkan pertama kali lewat saluran televisi MTV tahun 

1981. 

1.5.1.3 Karakter Tokoh Dalam Film 

Salah satu yang menjadi tantangan dari seorang penulis adalah 

membangun karakter tokoh. Karakter tokoh yang kuat dan jelas akan 

sangat membantu pencapaian kesan dari tema yang disodorkan. Apakah 

dia seorang manusia, binatang atau benda mati seperti kayu dan batu, 

wayang, bintang, bulan kartun , setan atau malaikat, semua harus dapat 

diterima dan logis. Artinya tokoh yang kita buat akan terkesan wajar, 

alami dan tidak dibuat – buat. Lingkungan tokoh juga harus diperhatikan 

agar karakter dan watak tokoh yang kita kemukakan tersebut logis.misal 
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seorang pencuri yang hidup di lingkungan sesama pencuri tentu akan 

berbeda wataknya dengan pencuri yang hidup di lingkungan orang yang 

saleh. (http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/10/karakter-tokoh-

dalam-film/) 

 Ada banyak cara untuk menggambarkan tokoh agar sesuai dengan 

tema yang akan kita kemukakan. 

1. Langsung menceritakannya 

Ini adalah cara yang paling mudah (seperti film “What Women 

Want”) 

2. Menggambarkan watak tokoh melalui dialog dengan lawan 

mainnya 

Dari percakapan tersebut, penonton dapat menangkap watak tokoh, 

apakah dia temperamental, penyabar, atau pendendam. Melalui percakapan 

juga dapat diungkapkan dimana tokoh tinggal, dengan siapa, bagaimana 

suasana dan sebagainya. 

3. Menggambarkan tokoh dengan menjelaskan lewat tingkah lakunya 

Ketika tokoh bereaksi terhadap suatu rangsangan tertentu, atau 

gerak – geriknya semua dapat digambarkan secara visual sebagai suatu 

cara menceritakan tentang karakter tokoh kita. 

4. Karakterisasi melalui pergulatan batin 

Cara yang paling mudah bagi seorang pembuat film untuk 

memperlihatkan pada kita pergulatan batin sebuah karakter ialah dengan 

jalan membawa kita lewat gambar atau suara ke dalam kalbu tokoh itu 
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sendiri. Kita dapat membayangkan, mengingat dan memikirkan tentang 

pikiran – pikiran yang tidak diucapkan, angan – angan, harapan, aspirasi 

dan impianoleh si tokoh tersebut. 

5. Karakterisasi melalui reaksi tokoh – tokoh lain 

Cara karakter – karakter lain melihat seseorang dapat dipergunakan 

sebagai alat yang baik untuk membangun karakterisasi. Kadang – kadang 

sebagian besar dari informasi mengenai suatu tokoh sudah diungkapkan 

melalui cara – cara ini sebelum tokoh itu sendiri tampil. Salah satu teknik 

karakterisasi yang paling efektif ialah penggunaan karakter – karakter yang 

saling bertentangan dalam tingkah laku, sikap, pendapat, gaya hidup, 

penampilan fisik yang merupakan kebalikan dari apa yang dimiliki tokoh 

utama, untuk memperjelas dan menegaskan kepribadiannya. 

6. Karakterisasi melalui pemilihan nama 

Sebuah cara karakterisasi yang penting dalam film adalah 

penggunaan nama yang memiliki ciri – ciri bunyi atau konotasi yang 

sesuai untuk membantu menggambarkan sebuah watak. Karena memilih 

nama melibatkan pemikiran yang cukup banyak, maka nama tidak boleh 

dianggap sepele. 

7. Karakter baku dan stereotype 

Tokoh – tokoh baku adalah tokoh – tokoh kecil yang tingkah 

lakunya dapat diramalkan. Umumnya merupakan tokoh – tokoh khas 

sesuai dengan pekerjaan atau profesi mereka. Mereka sebetulnya berfungsi 

sebagai property panggung yang wajar layaknya lampu atau tirai. 
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Sebaliknya stereotype adalah watak – watak yang mempunyai artiyang 

agak lebih penting dalam sebuah film. Mereka adalah tokoh – tokoh yang 

cocok untuk suatu pola tingkah laku yang sudah ditentukan sebelumnya 

dan merupakan mayoritas. Contoh – contoh stereotype adalah pemuda 

playboy, mafia gendut, dsb. 

8. Karakter yang statis, karakter yang berkembang 

Tokoh – tokoh berkembang adalah tokoh – tokoh yang sangat 

dipengaruhi oleh action plot dan yang mengalami perubahan penting 

dalam kepribadian, sikap, pandangan hidup sebagai akibat perkembangan 

cerita. Tokoh – tokoh berkembang bisa menjadi tokoh yang lebih sendu 

dan bijaksana, atau lebih bahagia dan lebih percaya diri. Mereka mungkin 

memperoleh suatu kesadaran baru tentang hidup atau makin menjadi 

matang, lebih bertanggung jawab, lebih bermoral atau tidak. Agar bisa 

mendapatkan pemeran yang pas untuk tokoh dengan karakter yang 

diingankan, maka perlu yang disebut dengan casting. Casting adalah sbuah 

proses memilih pemeran yang tepat untuk tokoh – tokoh yang akan 

bermain dalam sebuah film. 

Karakterisasi watak manusia tidak pernah terbentuk secara 

kebetulan. Artinya, ada proses yang sangat panjang untuk membentuknya. 

Struktur dari perwatakan terbentuk dari timbunan banyak faktor. Aksi dan 

reaksi yang diberikan dari seseorang terhadap suatu kasus, itu berbeda – 

beda menurut caranya sendiri – sendiri. Oleh sebab itu di dalam bahasa 

film, perwatakan ditunjukkan dengan action atau  apa yang dilakukan. 
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Untuk membentuk karakter di dalam cerita dibutuhkan 

pengetahuan tentang psikologi. Untuk mengetahui psikologi melalui 

pelajaran metodis (buku) dan penelitian pribadi. Pengetahuan itu perlu tapi 

cukup dan yang sangat perlu adalah dramatik karakterisasi. 

Karakterisasi bisa dibilang mirip dengan kehidupan sehari – hari. 

Dramatik karakterisasi bisa diterima, memikat, dan menarik penonton. 

Dalam mementukan karakterisasi dalam film, pembuat film harus mengerti 

tentang Obligatory Fact atau Fakta tentang karakterisasi atau tokoh, yang 

berisi tentang : 

1. Umur 

2. Position atau Status 

3. Relasi atau hubungan antar tokoh 

4. Background atau riwayat hidup 

5. Future Plan  atau rencana masa depan 

Di dalam sebuah film, penyampaian karakter bisa melalui 

penampilan, dialog, aksidan reaksi, sikap karakter lain terhadap karakter 

yang bersangkutan. 

Pada dasarnya, dalam sebuah film banyak sekali tokoh yang 

berperan di dalamnya. Tentunya tokoh tersebut terdiri dari berbagai 

macam sifat dan karakter. Adapun macam – macam dari tokoh yaitu : 

1. Protagonis 

Aktor atau tokoh yang memperjuangkan cita – cita, kemampuan, 

dan lain – lain atau tokoh yang berwatak baik dan biasanya 
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mempunyai karakter suka menolong, penyabar, pemaaf dan 

lainnya. 

2. Antagonis 

Aktor atau tokoh yang menentang cita – cita, kemampuan, dan lain 

– lain atau tokoh yang berwatak jahat yang bisanya mempunyai 

sifat pemarah, suka mencuri, pendendam dan lainnya. 

3. Tritagonis 

Tokoh penenang atau penengah antara tokoh protagonis dan 

antagonis atau tokoh pembantu yang membantu kedua tokoh 

tersebut untuk memaksimalkan peranannya. 

1.5.2 Etnis di Indonesia 

1.5.2.1 Definisi Etnis 

Menurut Iskandar (2006:72), istilah etnis ditinjau dari sudut 

pandang etimologis, berasal dari bahasa Yunani “ethnos” yang berarti 

penyambahan atau pemuja berhala. Dalam bahasa Inggris “ethnic” artinya 

kesukuan atau suku bangsa. Di Inggris terminology ini digunakan mulai 

pertengahan abad XIV yang dalam perkembangannya mengalami reduksi 

ke arah penyebutan karakter ras. 

Etnis dalam pengertian lain, merujuk pada kelompok sosial yang 

ditentukan oleh asal usul, bahasa yang sama, atau adat istiadat,nilai dan 

norma budaya, yang pada gilirannya mengidentifikasikan adanya 

kenyataan kelompok minoritas dan mayoritas dalam suatu masyarakat. 
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Iskandar (2006:73) mengemukakan pandangan lain bahwa istilah 

etnis menunjuk pada kesatuan budaya dan teritorial yang tersusun rapi dan 

definitif. Kelompok etnis dapat dibedakan menurut organisasi kekerabatan, 

bahasa, budaya, ekonomi, tradisi maupun pola hubungan antar kelompok 

etnis, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan. 

Menurut Aris Munandar (2011:31), etnisitas merupakan bagian dari 

identitas sebab etnisitas merupakan salah satu bentuk kelompok 

kemasyarakatan yang memberikan kesadaran kolektif dan identitas sosial 

pada individu. Konsep etnisitas sendiri merupakan sebuah konsep yang 

berhubungan dengan konsep ras namun secara konotasi lebih kultural 

sehingga daripada ras, etnisitas lebih dipusatkan pada komunalitas 

keyakinan kultural dan praktek – praktek kebudayaan. 

1.5.2.2 Ciri – Ciri Etnis 

Menurut Fredrik Barth (1988:11-12), umumnya kelompok etnis 

dikenal sebagai suatu populasi yang : 

1. Secara biologis mampu berkembang baik dan bertahan 

2. Mempunyai nilai – nilai budaya yang sama dan sadar akanrasa 

kebersamaan dalam suatu bentuk budaya 

3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri 

4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh 

kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. 

Ciri asal yang bersifat kategoris adalah ciri khas yang paling dasar 

dan secara umum menentukan seseorang itu termasuk ke dalam kelompok 
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etnis mana dan dapat diperkirakan dari latar belakang asal usul orang 

tersebut. 

Menurut Iskandar (2006:73), berdasarkan ciri tersebut dapat 

dikatakan bahwa etnis atau kelompok etnis adalah : 

1. Suatu kelompok sosial mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah 

yang sama dan karena kesamaan itulah mereka memiliki identitas 

sebagai suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas.para 

anggota kelompok etnis itu berbeda dengan kebudayaan 

masyarakat kebanyakan, karena mereka memiliki karakteristik 

kebudayaan tertentu dari anggota masyarakat yang lain. Kelompok 

etnis biasanya mempunyai bahsa sendiri, agama sendiri, adat 

istiadat sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. 

2. Suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, 

namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam 

subkultur yang sama. 

3. Etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu 

yang disebut ethnic domain, dimana kelompok etnis itu mempunyai 

peranan dan bentuk simbol yang sama, memiliki bentuk kesenian 

atau art yang sama yang diciptakan dalam ruang dan waktu 

tertentu. 

Dari ciri etnis tersebut, kemampuan untuk berbagi sifat budaya 

yang sama merupakan ciri utama yang penting. Menurut Barth (1988:12-

13) ciri etnis bukan hanya merupakan ciri kelompok etnis saja, tetapi juga 
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memberikan dampak yang lebih luas, apalagi dalam asumsi bahwa tiap 

kelompok etnis mempunyai ciri budaya sendiri. Terdapat 2 hal pokok yang 

dapat dibahas dalam mengamati kehadiran kelompok – kelompok etnis 

dengan ciri – ciri unit budayanya yang khusus, yaitu : 

1. Kelanggengan unit – unit budaya 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi terbentuknya unit budaya 

tersebut 

Dengan adanya aspek budayaini, klasifikasi seseorang atau 

kelompok setempat dalam keanggotaan suatu kelompok etnis tergantung 

pada kemampuan seseorang atau kelompok ini untuk memperlihatkan sifat 

budaya kelompok tersebut. Bentuk – bentuk budaya yang tampak 

menunjukkan adanya pengaruh ekologi. Tapi ini tidak berarti bahwa 

semua itu hanya menunjukkan penyesuaian diri terhadap lingkungan, lebih 

tepat dikatakan bahwa untuk budayaini merupakan hasil penyesuaian para 

anggota kelompok etnis dalam menghadapi berbagai faktor. 

1.5.2.3 Keanekaragaman Etnis 

Setiap suku bangsa mengakui memiliki daerah teritorial, adat, 

budaya, tradisi dan bahsa sendiri – sendiri. Bangsa yang memilik banyak 

suku bangsa disebut bangsa multi etnis. 

Koentjoroningrat (1979), telah menyusun peta lokasi suku bangsa 

diseluruh dunia. Khususnya mengenai suku bangsa di Indonesia, 

digolongkan aneka ragam suku bangsa berdasarkan sistem lingkaran 

hukum adat yang membagi Indonesia kedalam 19 daerah, yaitu : Aceh; 
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Gayo-Alas dan Batak-Nia dan Batu; Minangkabau-Mentawai; Sumatra 

Selatan – Enggano; Melayu; Bangka dan Biliton; Kalimantan; Menahasa-

Sangir Talaut; Gorontalo; Toraja; Sulawesi Selatan; Ternate; Maluku-

Kepulauan Barat Daya-New Guinea : Timor; Bali-Lombok; Jawa Tengah-

Timur; Surakarta-Yogyakarta; Jawa Barat. 

Pembagian daerah dan aneka ragam suku bangsa tersebut belum 

dianggap sempurna sehingga diperlukan studi lanjutan secara terus 

menerus untuk mengidentifikasi berbagai jenis suku bangsa besar / kecil 

yang hidup di berbagai daerah di Indonesia. 

1.5.2.4 Karakter Etnis 

 Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, dihuni oleh sekitar 

300 macam / jenis suku bangsa yang masing – masing memiliki identitas 

kebudayaan sendiri – sendiri (Waluya, 2007: 6-8). Beberapa contoh 

karakter manusia berdasarkan daerah tempat tinggalnya : 

1. Karakter Suku Jawa. Orang suku Jawa mempunyai etos kerja yang 

sangat tinggi. Mereka tersebar kemana – mana di penjuru tanah air. 

Suku Minang dikenal dengan budaya berdagang.  

2. Suku Batak memang jujur dalam berkata. Mereka selalu pergi 

kemana saja untuk mencari uang. Dengan kejujurannya orang 

batak berani mengatakan bahwa tujuan mereka adalah mencari 

uang. Maka bisa kita lihat kalau dimanapun terminal bis dan 

angkot, pasti kita menemukan orang batak. Karena memang 

pekerjaan diseputar itu langsung kelihatan uangnya. Di negeri ini 
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orang Batak juga menguasai dibidang hukum seperti pengacara, 

jaksa, hakim. Orang Batak kerap dianggap sebagai pribadi yang 

temperamental. Emosinya mudah naik, belum lagi nada bicara dan 

volume suaranya yang tinggi dan sangat terus terang. Tetapi nada 

tinggi belum bisa dijadikan patokan bahwa orang Medan atau 

orang Batak temperamental. Nada tinggi yang biasa keluar dari 

mulut orang Medan biasa dijumpai pada orang Batak dari 

pegunungan, seperti daerah Samosir. Karena disana wilayah 

perkampungannya jauh – jauh, di daerah pegunungan juga. 

Sehingga mereka harus berteriak – teriak untuk memanggil.  

3. Suku Melayu terkenal dengan budaya gengsinya / sedikit pemalas. 

Tutur bahasa mereka memang terkesan halus dan penuh 

personifikasi. Contohnya walaupun orang Melayu sebenarnya 

mereka pergi kerja, tapi biasanya mereka mengkamuflasekannya 

dengan jawaban jalan – jalan. Hasilnya kita bisa melihat tingkat 

kesejahteraan orang melayu rata – rata tidak se sejahtera orang dari 

suku lain. Padahal sumber daya alam yang ada didaerah yang 

didiami oleh orang – orang melayu rata – rata lebih banyak dari 

suku – suku lain. 

4. Karakter orang Bali. Contoh Logat Buleleng penuh dengan kata – 

kata kasar dan umpatan yang menyebut – nyebut binatang. Tetapi 

dialog jorok itu tidak menimbulkan pertengkaran, justru itu simbol 

dari kekerabatan yang kental. Contohnya “Beh, cicinge mara teka, 
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peteka bulu matane, pidan nani teka uli Jawab”, begitu sapa 

seseorang. Yang disapa menjawab, “Bangsat cai”, dan seterusnya. 

Mereka tidak bertengkar, malah tertawa – tawa lalu makan 

bersama menghilangkan rasa kangen. Padahal kalau dalam bahasa 

sekarang itu diterjemahkan menjadi sangat kasar untuk didengar. 

1.6 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 sestematik, objektif, dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk 

mengukur berapa variabel. Jika menurut Krippendorf (1991:7) analisis isi 

adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus 

dalam sebuah teks, selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean 

unit – unit teks. 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil ruang lingkup penelitian 

dengan menganalisa semua scene yang terdapat pada film Merah Putih 

dengan total 41scene yang berdurasi 108 menit. 

1.8       Unit analisis 

Unit analisis merupakan elemen terkecil dan terpenting dari analisis 

isi. Unit analisis dapat berupa sebuah kata atau simbol tunggal, sebuah 

tema (pernyataan tunggal tentang sebuah objek) atau sebuah artikel 
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lengkap. Dalam analisis film dan televisi, unit analisis dapat berupa 

karakter, akting, dialog, atau seluruh program. 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah frekuensi 

dalam setiap scene yang mengandung unsur etnisitas budaya, etnisitas 

tradisi, etnisitas bahasa. Perhitungan ini didasarkan pada berapa kali 

kemunculan representasi unsur etnisitas pada setiap scene, sementara 

pengukurannya menggunakan struktur kategori yang telah ditetapkan. 

1.9       Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini sendiri diarahkan pada setiap 

scene, yang berupa dialog, akting dan simbol atau accessories yang 

mengandung etnisitas. Selanjutnya untuk penelitian ini digunakan tiga 

buah satuan ukur, yaitu : 

1. Akting 

Akting dalam film adalah berupa adegan atau akting 

daripada pemain dalam film tersebut. Akting adalah segala 

kegiatan yang dilakukan guna menokohkan karakter atau 

membangun cerita dalam sebuah film. Dalam hal ini, segala akting 

pemain yang mengarah pada muatan unsur etnisitas dapat 

digunakan sebagai satuan ukur.. 

2. Dialog 

Dialog adalah segala kalimat yang diucapkan oleh pemain 

dalam menokohkan sebuah karakter atau dalam membangun 

sebuah cerita pada film. Dialog sendiri bisa terdiri dari script 
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dialog, voice over dan off screen. Dalam penelitian ini, dialog bisa 

berupa ucapan oleh karakter yang mengarah pada muatan unsur 

etnisitas. 

3. Simbol atau Accessories 

Simbol atau accessories  adalah segala sesutu berupa 

barang, pakaian, setting tempat atau lainnya yang berada dalam 

scene. Dalam hal ini, segala simbol yang ada yang mengarah pada 

muatan unsur etnisitas dapat digunakan sebagai satuan ukur. 

Akting atau perilaku adalah kegiatan atau aktifitas fisik yang 

dilakukan oleh pemeran baik sendiri maupun bersama lawan main yang 

menunjukkan adanya unsur etnisitas. Sedangkan dialog adalah segala 

sesuatu yangg diucapkan oleh pemain dalam menokohkan karakter dalam 

cerita film tersebut. 

1.10 Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah kategorisasi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan isi media. Dalam penelitian ini, etnisitas bisa 

didefinisikan sebagai sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis 

– jenis manusia dipandang dari segi budaya, tradisi, bahasa, pola – pola 

sosial serta keturunan, dan bukan generalisasi ras yang didiskreditkan 

dengan pengandaiannya tentang umat manusia yang terbagi ke dalam jenis 

– jenis biologis yang ditentukan secara genetik. Etnisitas menunjuk pada 

kesatuan budaya dan teritorial yang tersusun rapi dan definitif. Menurut 

Iskandar (2006:73) kelompok etnis dapat dibedakan menurut organisasi 
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kekerabatan, budaya, bahasa, ekonomi, tradisi maupun pola hubungan 

antar kelompok etnis, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan. 

Adapun yang menjadi kategorisasi unsur etnisitas dalam film Merah Putih 

adalah sebagai berikut :  

No Kategorisasi Penjelasan Sub Kategori 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

  Budaya 

 

 

 

 

 

Tradisi 

 

 

 

 

 

 

Bahasa 

 

Suatu cara hidup 

berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke 

generasi. 

Adat kebiasaan turun – 

temurun yang masih 

dijalankan di masyarakat 

dan anggapan bahwa cara – 

cara yang telah ada 

merupakan yang paling baik 

dan benar. 

Dialek atau ungkapan 

kelompok etnis tertentu 

yang digunakan dalam 

berbicara atau berinteraksi 

dengan orang lain 

1. Kesenian daerah 

2. Makanan daerah 

3. Kepercayaan 

 

 

 

1. Dongeng masyarakat 

2. Pakaian Daerah 

 

 

 

 

 

1. Dialek  

 

1.11 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengelompokkan scene yang 
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mewakili keseluruhan isi film Merah Putih. Kemudian data dipilah – pilah dan 

dimasukkan 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 koding : 

Tabel 1 

Lembar Coding 

Unsur Etnisitas Dalam Film Merah Putih 

 

SCENE 

KATEGORISASI 

Budaya Tradisi Bahasa 

1 2 3 1 2 1 

1 

      
2 

      1.12 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 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 unsur etnisitas yang terdapat dalam film Merah 

Putihdimasukkan ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan. Data 

tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat distribusi frekuensi 
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untuk mengetahui frekuensi kemunculan dari setiap kategori tema 

penelitian. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi yang digunakan: 

 Tabel 2  

Lembar Distribusi Frekuensi UnsurEtnisitas Dalam Film 

KATEGORISASI F PROSENTASE ( % ) 

Budaya   

Tradisi   

Bahasa   

JUMLAH   

 

2. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran dilakukan untuk memberikan 

penjelasan deskriptif mengenai unsur etnisitas yang terdapat dalam film 

Merah Putihsesuai dengan hasil pengkodingan yang telah disepakati. 

1.13    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 
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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:                  

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 :  

21

2

NN

M



reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg

%1

%%
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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. 

 


