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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses Modernisasi selalu bergerak dinamis dalam menciptakan perubahan 

struktur sosial budaya masyarakat serta sistem yang ada didalamnya. Hal ini 

mengakibatkan gencarnya arus komunikasi dan informasi. Dimana salah satu media 

komunikasi itu adalah film. Film bukan hal yang baru bagi masyarakat, terlebih lagi 

masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selain terdapat muatan hiburan yang cukup kental, 

di dalam sebuah film juga terkandung nilai-nilai yang bermakna pesan sosial, moral, 

religius dan propaganda politik. Menurut Irawanto (Sobur, 2003:127) berpendapat, “Film 

selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar”. 

Film pertama kali ditemukan pada abad 19, tetapi memiliki fungsi yang sama 

dengan medium yang lain seperti menyebarkan hiburan, menyajikan cerita, peristiwa, 

musik, drama, lawak dan sajian teknis lainnya pada masyarakat umum. Kehadiran film 

sebagian merupakan respon terhadap “penemuan” waktu luang di luar jam kerja dan 

jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu senggang secara hemat dan sehat bagi 

seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, jika ditinjau dari segi perkembangan 

fenomenalnya akan terbukti bahwa peran yang dimainkan oleh film dalam memenuhi 

kebutuhan tersembunyi memang sangat besar (Mc Quail,1989:13). 

Dalam menyampaikan suatu pesan, film yang bersifat audio dan visual 

mempunyai kekuatan lebih dibandingkan media massa yang lain. Yang dimaksud pesan 
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disini adalah yang disampaikan oleh pembuat film (sutradara atau produser) kepada 

masyarakat luas atau penonton (audience). Adapun pesan-pesan yang dibawa oleh sebuah 

film, dikemas sedemikian rupa dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang sekedar 

menghibur dan memberikan penerangan kepada masyarakat, ada juga yang memasukkan 

dogma-dogma tertentu sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi 

pendapat masyarakat luas. 

Film merupakan suatu gambar hidup yang dibuat oleh seorang manusia untuk 

menggambarkan berbagai sisi kehidupan manusia. Pada dasarnya film yang dibuat 

menggambarkan mengenai kondisi sebenarnya kehidupan manusia. Film merupakan 

wujud dari semua realitas kehidupan sosial yang cukup luas dalam masyarakat, sehingga 

film mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, ketegangan dan benturan emosional 

khalayak sebagai penonton, seperti mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dalam 

cerita film tersebut. Film menunjukkan sebuah dinamika kehidupan masyarakat namun 

yang direkam di atas sebuah media berupa pita selluloid atau bahan lainnya, yang 

membentuk sebuah gambar dan suara dan dapat dinikmati oleh khalayak masyarakat 

untuk menyampaikan pesan khusus pada masyarakat. Selain itu isi pesan dalam film 

memuat aspek kritik sosial, ilmu pengetahuan, pendidikan, norma kehidupan dan hiburan 

bagi khalayak penonton. 

Film dapat diartikan sebagai pengutaraan cerita atau ide dengan pertolongan 

gambar-gambar, gerak dan suara. Cerita merupakan bungkus atau kemasan yang 

memungkinkan pembuat film melahirkan realitas nyata bagi penikmatnya. Dari segi 

komunikasi, ide atau pesan yang dibungkus oleh cerita tersebut merupakan pendekatan 
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yang membujuk (persuasif). Film cerita memiliki berbagai jenis atau genre. Dalam hal 

ini, genre diartikan sebagai jenis film yang ditandai oleh bentuk isi tertentu. 

Media komunikasi massa (media massa) memiliki peran yang besar dalam 

membentuk pola pikir dan hubungan sosial di masyarakat. Media juga memberikan 

ilustrasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang semua itu ditransfer melalui 

berita serta hiburan (infotainment). Media massa juga memiliki peran besar dalam 

mengubah pandangan masyarakat, media seringkali berperan sebagai wahana 

pengembangan kebudayaan, tidak hanya dalam pengertian dalam bentuk seni dan simbol 

semata, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara mode, gaya hidup dan 

norma-norma. 

Film juga merupakan fenomena sosial, psikologis, dan estetika yang kompleks 

yaitu dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan musik 

sehingga film merupakan produksi yang multidimensional dan kompleks. Film sebagai 

media komunikasi, merupakan suatu kombinasi antar usaha penyampaian pesan verbal 

dan non verbal melalui gambar yang bergerak, dengan pemanfaatan teknologi kamera, 

warna, dan suara dimana unsur-unsur tersebut dilatar belakangi oleh sutradara kepada 

khalayak film. 

Dalam perkembangannya ada berbagai jenis film. Meskipun cara pendekatannya 

berbeda-beda, semua film dapat dikatakan mempunyai sasaran yaitu menarik perhatian 

orang terhadap muatan masalah-masalah yang dikandung. Pada dasarnya film dapat 

dikelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu film cerita dan film non cerita. Film cerita 

adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor 
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dan aktris, sedangkan film non cerita merupakan kategori film yang mengambil 

kenyataan sebagai subyeknya (Sumarno, 1996 : 10). 

Industri film India, terutama Bollywood, telah berkembang dalam dua abad 

terakhir. Semua perkembangan tersebut itu telah menjadi cerita panjang hampir 9 dekade, 

dengan gambar hidup yang telah berubah menjadi sebuah kerajaan ekonomi multi cabang 

dan luas. Sinema India dewasa ini merupakan industri film terbesar di dunia dalam hal 

jumlah film dan telah menghasilkan sekitar 27.000 film dan ribuan film dokumentasi 

pendek ( http://showbiz.liputan6.com). Setelah memantapkan dirinya sebagai industri 

yang patut diakui, industri film India telah membuat banyak kemajuan di hampir semua 

bidang, seperti infrastruktur ritel, pembiayaan, pemasaran dan distribusi. Dengan 

penyebaran besar India diaspora dan pertumbuhan brand India, telah membuat terobosan 

di pasar internasional. Bahkan, pada masa lalu, ekspor  film India  lebih tinggi daripada 

penjualan domestik. 

PK adalah film Bollywood yang diperankan oleh Aamir Khan, PK merupakan 

singkatan dari Peekay yang artinya mabuk dan sekaligus nama julukan untuk Aamir 

Khan di film ini. PK menceritakan tentang alien (Aamir Khan) yang datang ke Bumi 

untuk menjalankan misi. Film PK merupakan film komedi dari India dengan satir agama 

yang dalam. Sebenarnya, yang menjadi masalah utama bukan agama. Tapi tentang 

manusia yang sering menuhankan manusia atas dasar agama. Di film ini, penonton tidak 

diajak buat menghakimi atau menjelekkan agama tertentu. Penonton malah diajak buat 

menertawakan tingkah laku seorang "alien" yang mencari-cari Tuhan. Pada intinya, film 

ini mengandung banyak sindiran, terutama dalam hal pola pikir manusia dalam beribadah 

kepada Tuhannya. Dan mungkin, film ini akan membuat penonton merenung sejenak.  
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Sepintas, film PK mengingatkan pada E.T. the Extra-Terrestrial garapan Steven 

Spielberg (atau katakanlah, Koi... Mil Gaya) yang sama-sama berceloteh perihal alien 

malang terdampar di bumi. Itu hinggap di benak selama beberapa saat, mencurigai ini tak 

lebih dari pembaharuan kisah usang soal persahabatan. mungkin justru percintaan  antara 

makhluk asing dan manusia. Lalu, seiring bergulirnya durasi, ketika PK yang dimainkan 

secara brilian oleh Aamir Khan. Secara berani, Rajkumar Hirani mempergunjingkan isu 

tentang sisi spiritualitas manusia yang semakin membingungkan dari hari ke hari. Melalui 

perantara sosok PK yang digambarkan polos dan penuh rasa ingin tahu, kita diajak untuk 

memikirkan jawaban dari pertanyaan yang kira-kira berbunyi, “dimana Tuhan 

bermukim?”, “mengapa ada banyak sekali agama jika hanya ada satu Tuhan?”, atau “apa 

ritualitas tertentu betul-betul dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan?”. 

Tentu, si pembuat film tidak bermaksud untuk menggoyahkan iman. Melainkan 

justru memberi kita kesempatan merenung yang boleh jadi bertujuan mengajak penonton 

mengenali lebih dalam ajaran agama masing-masing. Lagipula, perkara mempertanyakan 

Tuhan ini cenderung untuk dikaitkan pada fenomena sosial sekitar yang dewasa ini 

bahkan tidak lagi ragu-ragu melakukan, katakanlah komersialisasi agama. Mengeruk 

uang dari masyarakat penuh ketakutan maupun keragu-keraguan untuk kepentingan 

pribadi dengan dalih agama. Menunjukkan betapa agama kerap kali disalahgunakan-

dijadikan sebagai kedok atau tameng-demi melegalkan tujuan tertentu. Kondisi 

komersialisasi agama yang terjadi di negara pembuat film itulah yang menjadi dasar 

bagaimana satir agama diangkat. komersialisasi sendiri artinya perbuatan menjadikan 

sesuatu menjadi barang dagangan. Komersialisasi agama berarti menjadikan agama 

sebagai barang dagangan untuk meraup keuntungan. Hal tersebut menyerupai kondisi di 
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Indonesia. Berbagai acara keagamaan dikemas sedemikian rupa, mulai dari sinetron 

bernafaskan agama, komedi, sampai acara pergelaran musik pun tak lepas dengan jualan 

agama. Media dan production house berlomba – lomba meraup keuntungan dengan 

menjual agama. Seolah – olah media menjadi semakin agamis, namun yang menjadi 

tujuan mereka tetap keuntungan dan kepentingan pemilik modal. 

Sebelum dirilis, film ini menuai kontroversi. Karena poster tersebut terlalu vulgar 

karena nyaris telanjang dan hanya menutupi bagian kemaluannya dengan sebuah radio. 

Ada beberapa tokoh agama yang menenatang film ini karena dianggap menghina agama. 

Meski mendapat kecaman, film ini mampu mencapai box office dan masuk dalam film 

telaris di tahun 2014. Hanya dengan empat hari PK sudah mengantongi uang sebesar 

Rp.36 miliar. 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang fokus 

perhatiannya pada satir agama yang banyak terdapat dalam film PK karya Rajkumar 

Hirani dengan judul “ Satir Agama Dalam Film Bollywood (Analisis Isi Film PK 

Karya Rajkumar Hirani) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas secara spesifik peneliti mengemukakan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu: Seberapa banyak frekuensi kemunculan scene 

yang bernilai satir agama yang terdapat dalam Film PK Karya Rajkumar Hirani ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar frekuensi satir 

agama yang dimunculkan dalam film PK Karya Rajkumar Hirani. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan 

(disiplin ilmu) dalam studi ilmu komunikasi, khususnya bagi peminat kajian 

komunikasi film (sinematografi). 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para penikmat film guna 

perkembangan dunia perfilman kedepan dalam segi ide kreatif mulai dari ide cerita 

sampai teknis pembuatan agar memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Komunikasi Massa 

Menurut Severin (1977), Tan (1981), Wright (1986) komunikasi massa 

adalah bentuk komunikasi yang merupakan penggunaan saluran (media) dalam 

menghubungakan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, 

bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. 

(Winarni, 2003: 5-6) 

Komunikasi massa menurut Dedy Mulyana (2005:75) adalah komunikasi 

yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 
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(radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, 

yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim 

dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum dan disampaikan secara cepat, 

serentak dan selintas (khususnya media elektronik). 

Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A Devito dalam Nurudin 

(2007:11-12) yakni, ”First, mass communication is communication addressed to 

masses, to an extremely large science. This does not means that the audience includes 

all people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it 

means an audience that is large and generally rather poorly defined. Second, mass 

communication is communication mediated by audio and/or visual transmitter. Mass 

communication is perhaps most easily and most logically defined by its forms: 

television, radio, newspaper, magazines, films, books, and tapes”. (Jika 

diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “Pertama, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa 

banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua 

orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak 

berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar didefinisikan. 

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan 

lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya televisi, radio, surat kabar, majalah, 

film, buku dan pita). 
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Ciri-ciri Komunikasi Massa : 

a. komunikasi massa berlangsung satu arah 

tidak terdapat arus balik dari komunikan ke komunikator dalam sifat komunikasi 

massa. 

b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu 

institusi atau organisasi. Oleh karena itu komunikatornya melembaga atau dalam 

bahasa asing disebut institutionalized communicator atau organized 

communicator. 

c. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 

Pesan yang disebarkan pada media massa bersifat umum (public) karena 

ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan 

kepada perseorangan atau sekelompok orang tertentu. 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserampakan 

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan 

keserampakan (simultaneity) pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan 

yang disebarkan. Hal inilah yang merupakan ciri paling hakiki dibandingkan 

dengan media komunikasi yang lain. Poster dan papan pengumuman adalah media 

komunikasi, tetapi bukan media komunikasi massa sebab tidak mengandung ciri 

keserampakan; sedangkan radio siaran merupakan media komunikasi massa 

disebabkan ciri-ciri keserampakan yang dikandungnya. 

e. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen 
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Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang 

terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator 

bersifat heterogen. Dalam keberadaan secara terpencar-pencar dimana satu sama 

lainnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi. 

(Uchjana,1993:15-21) 

2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

berkomunikasi manusia dapat mengemukakan keinginan, gagasan, ide bahkan dalam 

pemenuhan segala aspek kebutuhan hidupnya manusia menyampaikan dengan cara 

berkomunikasi. Inti dari setiap komunikasi adalah adanya pesan yang ingin 

disampaikan, dalam bentuk informasi. Informasi disampaikan melalui berbagai 

media, baik itu cetak maupun elektronik yang merupakan bentuk dari komunikasi 

massa. Adapun salah satu ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa adalah pesannya 

yang bersifat umum, dapat diartikan bahwa pesan dalam komunikasi massa tidak 

hanya ditujukan kepada satu orang atau kelompok saja, tetapi disampaikan peda 

khalayak ramai sehingga pesannya harus bersifat umum. 

Salah satu bentuk media komunikasi massa adalah film, film adalah gambar 

dan suara, yang terdiri dari integrasi jalinan cerita, jalinan cerita terbentuk dari 

menyatunya peristiwa atau adegan-scene. Dalam film terdapat urutan adegan yang 

didalamnya diiringi suara, baik dialog ataupun musik sehingga cerita yang 

ditampilkan menjadi nyata, dan penonton dapat menangkap pesan yang dibawa. 

Berdasarkan Undang-Undang Film No.8 Tahun 1992 , film adalah karya cipta seni 

dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat 
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berdasarkan 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 elektronik, atau proses 

lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan 

sistem proyeksi mekanik, elektronik,dana atau lainnya. Perfilman adalah seluruh kegiatan 

yang berhubungan dengan pembuatan , jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, 

pengedaran, pertunjukan, dan atau penayangan film. Sedangkan sensor film adalah 

penelitian dan penelitian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau 

tidaknya sebuah film  dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh 

maupun setelah peniadaan bagian gambar atau sarana tertentu. (www.kpi.go.id) 

Media komunikasi film mudah menyajikan suatu hiburan dari pada bentuk 

komunikasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang menitik beratkan pada 

etika dan estetika. Tujuan khalayak dalam menonton film adalah untuk mencari 

hiburan. Namun di dalam tayangan film sendiri terkadang masih juga dijumpai fungsi 

informatif maupun deduksi, bahkan persuasive. 

Dalam proses komunikasi terdapat komponen-komponen unsur-unsur yang 

menunjang kelangsungannya, komponennya ialah: 

1. Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi massa pada umumnya adalah sesuatu 

organiasi yang kompleks, yang dalam operasionalnya membutuhkan biaya yang sangat 

besar. Komunikator dalam komunikasi massa tidak atas nama individu tetapi harus 

melembaga. 

 

http://www.kpi.go.id/
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2. Pesan 

Pesan komunikasi massa disampaikan secara massa. Maksudnya pesan 

dalam komunikasi dutujukan untuk semua orang yang terjangkau oleh peristiwa 

komuniksi tersebut. Untuk itu karakteristik pesan dari komunikasi massa adalah 

bersifat umum, sehingga pesan dapat diketahui oleh setiap orang. 

3. Media komunikasi massa 

Untuk berlangsungnya komunikasi massa diperlukan saluran yang 

memungkinkan disampaikannya pesan kepada khalayak yang dituju. Saluran 

tersebut adalah media massa yaitu sarana teknis yang memungkinkan 

disampaikannya pesan kepada khalayak yang dituju. 

Saluran media massa ini, melihat bentuknya dapat dikelompokkan atas: 

a. Media cetakan (printed media) yang mencakup surat kabar, majalah, buku,    

pamflet,   brosur dan sebagainya. 

b. Media elektronik seperti radio, televisi, film, slide, video dan lain-lain 

4. Khalayak dalam komunikasi massa. 

Komunikasi massa, penerima adalah mereka yang menjadi khalayak 

darimedia massa yang bersangkutan. Khalayak komunikasi bersifat luas, anonim, 

heterogen. 

5. Filter atau reguler pada komuniksi massa 

Pesan dari komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa akan 

diterima khalayak. Filter utama yang dimiliki khalayak adalah indera (pendengar, 

penglihatan, perasaan, perabaan dan penciuman) yang dipengaruhi oleh tiga 

kondisi, yaitu: budaya, psikolog dan fisik. 
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6. Penjaga gawang atau gatekeeper 

Dalam proses komunikasi massa, perjalanan sebuah pean dari sumber 

media massa kepada penerimanya melibatkan unsur yang disebut gatekeeper. 

Fungsi utama gatekeeper adalah menyaring atau menyeleksi pesan yang diterima 

seseorang atau dikomunikasikan kepada khalayak. (Winarni, 2003:14-19) 

3. Film 

Sebelumnya film digunakan untuk merekam gambar tak bergerak dalam 

fotografi, hingga film berubah menjadi gambar bergerak ketika Lumiere bersaudara 

berhasih membuat alat perekam gerak pertama dan mempertontonkan rekaman 

mereka pada publik. Lumiere bersaudara, Auguste dan Louis mengembangkan 

kamera dan sebuah proyektor film yang dapat menampilkan film pada layar lebar. 

Pertunjukan publik pertama Lumiere adalah pada tanggal 28 Desember 1895 dengan 

10 subjek pendek dan judul memukau Lunch Hour at The Lumiere Factory yang 

memperlihatkan pekerja meninggalkan gedung, dan Arrival of a Train at a Station 

(Biagi 2010: 174). 

Baik gambar bergerak atau tak bergerak dalam film, keduanya menampilkan 

pesan yang ingin disampaikan oleh sang perekam (kreator gambar) kepada publik, 

baik dari sisi pengalaman, pribadi, mungkin juga dalam unsur politik. Menurut 

Effendy (2002 : 11), film terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Film Dokumenter (Documentary Film) 

2. Film Cerita Pendek (Short Film) 

3. Film Cerita Panjang (Feature-length Film) 

4. Film-film Jenis Lain: 
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a. Profil Perusahaan (Corporate profile) 

b. Iklan Televisi (TV Comercial) 

c. Program televis (TV Programme) 

d. Video Clip (Music Vidieo) 

Dalam film dokumenter  pesan yang ingin disampaikan biasanya tentang 

sesuatu obyek, kisah, atau suatu unsure kehidupan yang nyata terjadi di dunia ini, dan 

pesan yang disampaikan merupakan pesan jujur tanpa ada rekayasa di dalamnya. 

John Grierson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif mempresentasikan 

realitas (Susan Hayward, Key Concepts in Cinema Studies, 1996, hal 72) (Effendy 

2002: 11). 

Sedangkan pada jenis film cerita pendek dan film cerita panjang pesan yang 

disampaikan dalam filmnya lebih menceritakan cerita dramatic yang bertujuan 

menghibur, seperti layaknya seseorang menceritakan kisah sesuatu. Kebanyakan dari 

film jenis ini cerita pesan yang disampaikan berbentuk fiksi, berbeda dengan film 

dokumenter yang bersifat reality, namun ada beberapa dari jenis film ini juga 

mengangkat kejadian nyata atau biografi seseorang sebagai cerita di dalamnya. 

Berbeda dari 2 jenis film sebelumnya, film-film jenis lain (profil perusahaan, iklan 

televisi, program televisi, dan video clip) diproduksi untuk kepentingan intuisi 

tertentu berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan. 

Film dirasa menjadi alat komunikasi yang efektif karena didalamnya 

memiliki pengikat waktu yang dapat menampilkan pesan jauh ke genarasi mendatang 

dengan proporsi yang sama. Alfred Korzybski (Mulyana 2005:7) menyatakan bahwa 

kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka “pengikat waktu” (time-



15 

 

blinder). Peningkatan waktu (time-blinding) merujuk kepada kemampuan manusia 

untuk mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya. 

Film-film sejarah pun termasuk media komunikasi massa. Mengapa? Sebab, faktanya 

ada. Hanya proses pembuatanya dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku 

dalam pembuatan film. Tokoh dapat ditambahkan agar film itu menarik. Prinsip ini 

hampir sama dalam pembuatan feature dalam majalah atau surat kabar (Nurudin 

2007:67). 

Sebagai media komunikasi massa, film memiliki beberapa unsur di dalamnya 

yang berpengaruh pada keefektifan media film dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayak luas. Adapun unsur-unsur seperti yang ditulis dalam buku Acting (Saptaria 

2006: 21) tersebut ialah: 

1. Plot (Alur Cerita) 

Plot atau alur cerita merupakan rangkaian peristiwa yang satu dengan yang lain 

dihubungkan dengan hokum sebab-akibat. Plot disusun oleh pengarang dengan 

tujuan mengungkapkan buah pikirannya secara khas. Plot sendiri terbagi menjadi 

empat buah plot, yaitu: 

a. Simple Plot / single Plot 

Memiliki satu alur cerita dan satu konflik yang bergerak dari awal sampai 

akhir. Simple plot biasanya bergerak circular, dimana alur bergerak dari awal 

sampai kahir cerita dan kembali lagi ke awal. 

b. Multi Plot 

Memiliki alur cerita yang utama dengan beberapa sub plot yang saling 

berkesinambungan. 
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c. Episodic Plot 

Plot yang berdiri sendiri secara bagian perbagian secara mandiri, dimana setiap 

episode memiliki alaur cerita sendiri. Setiap plot tidak memiliki hubungan 

sebab akibat antara yang satu dengan yang lain. 

d. Concentric Plot 

Terdiri dari beberapa plot yang berdiri sendiri, dimana pada akhir cerita semua 

tokoh akan terlibat dalam cerita yang terpisah tadi dan akhirnya menyatu. 

2. Struktur Dramatik 

Struktur dramatic adalah suatu kesatuan peristiwa yang terdiri dari bagian-bagian 

yang membuat unsur-unsur plot yang saling memelihara kesinambungan dari awal 

hingga akhir. Filsuf Aristoteles mengajarkan triloginya tentang tiga kesatuan 

dalam drama, yakni kesatuan waktu, kesatuan tempat, dan kesatuan kejadian. 

Teori dramatik versi Aristotelian (Aristoteles) meliputi elemen-elemen eksposisi, 

komlikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi. Sedangkan teori dramatic versi 

Brechtian (Bertolt Brecht) terdiri dari eksposisi, inciting action, complication, 

crisis, klimaks, resolusi, dan konklusi. Pada dasarnya kedua teori tersebut sama, 

namun teori Brechtian lebih lengkap tahapannya : 

a. Exposition, bagian awal atau pembukaan dari sebuah cerita yang membari 

keterangan tentang tokoh, masalah, tempat, dan waktu cerita tersebut. 

b. Inciting-action, sebuah peristiwa atau tindakan yang dilakukan seorang tokoh 

yang membangun penanjakan aksi menuju konflik. 
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c. Conflication, penggawatan yang merupakan kelanjutandan peningkatan dari 

eksposisi dan inciting-action pada bagian ini seorang tokoh mulai mengambil 

prakarsa untuk mencapai tujuan tertentu. 

d. Crisis, berkembangnya suatu tindakan menuju klimaks. Artinya benih-benih 

kegentingan konflik antar tokoh mulai mengemuka menjelang klimaks. 

e. Climax, merupakan tahapan peristiwa dramatic yang telah dibangun oleh 

konflikasi.  Tahapan ini melibatkan pihak-pihak yang berlawanan untuk saling 

berhadapan dalam situasi puncak pertentangan. 

f. Resolution, adalah bagian struktur dramatic yang mempertemukan maslah-

maslah yang diusung oleh para tokoh dengan tujuan untuk mendapat solusi 

atau pencerahan. 

g. Conclution, adalah tahapan akhir dari jalinan struktur dramatic, dimana nasib 

para tokoh mendapat kepastian. Bias berupa pesan moral dari peristiwa-

peristiwa yang terjadi. 

3. Tema (buah pikiran) 

Tema atau buah pikiran merupakan landasan cerita dan ide itu sendiri.proses 

terciptanya naskahdrama atau scenario film tidak terlepas dari kecendikiawan 

seorang pengarang (penulis skenario). 

4. Setting 

Setting sebagaimana yang digagas oleh dramawan Martin Esslin, tidak hanya 

menawarkan ikatan tempat dan waktu sebagai latar belakang  suatu peristiwa 

dramatik (dramatic event) saja.  Namun lebih dari itu, ia juga memetakan pula 
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hal-hal esensial yang kelak menjadi ciri (identifying mark) utama suatu wliayah 

tertentu. 

5. Warna 

Mengenal warna bagi seorang actor adalah media untuk mengasah intuisi seninya 

agar tetap dalam selera estetis saat menganalisis naskah sebuah film dan 

memainkan salah satu tokohnya. Ada dua macam teori tentang warna yaitu: 

a. Warna Berdasarkan Fisik 

Ada tiga warna primer yakni warna merah-kuning-biru yang bisa menciptakan 

warna-warna lainnya 

b. Warna berdasarkan Psikis 

Warna gelap atau warna hitam menggambarkan kematian atau kekelaman. 

Warna terang atau putih menggambarkan kehidupan atau bisa juga symbol 

dariharapan dan kesucian. 

6. Shot 

Shot adalah suatu bagian dari rangkaian gambar yang begitu panjang direkam 

dengan satu take saja, jenis-jenis shot adalah: 

a. Extreme Long Shot (ELS), pengambilan gambar yang sangat jauh sekali, 

panjang, luas, dan berdimensi lebar. 

b. Very Long Shot (VLS), berdimensi panjang, luas dan jauh, namun lebih kecil 

dari VLS. 

c. Long Shot (LS), ukuran ini lebih padat dari VLS dan menyajikan komposisi 

gambar manusia seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. 



19 

 

d. Medium Long Shot (MLS), ukurannya menyajikan gambar yang lebih padat 

hingga pada lutut actor di bagian bawah dan diberi ruang headroom pada 

bagian atas frame. Biasa juga disebut knee shot. 

e. Medium Shot (MS), digunakan sebagai komposisi dari objek tangan dan batas 

pinggang hingga ujung kepala dengan headroom yang sempit diatas frame. 

f. Middle Close Up / Medium Close UP (MCU), komposisi setengah badan dari 

perut higga atas kepala dan memperdalam gambar menunjukkan profil dari 

actor yang di potret. 

g. Close Up (CU), komposisi gambar yang paling popular dari leher hingga ujung 

batas kepala atau focus pada wajah aktor. 

h. Big Close Up (BCU), lebih tajam dari Cu yang memperlihatkan kedalaman 

perkembangan perubahan mata, kerutan wajah, emosi dan ekspresi. 

i. Extreme Close Up (ECU), komposisi yang fokus pada satu obyek, seperti mata, 

hidung atau alis saja. 

7. Lighting (Cahaya) 

Lighting juga berpengaruh besar dalam film, karena pencahayaan juga dapat 

membantu membangun kesan apa yang ingin di tampilkan dalam sebuah film 

kepada para penonton. Bukan rahasia lagi lighting terbagi menjadi tiga inti 

lighting yaitu: 

a. Key Light adalah pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight 

merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya key light lebih 

terang dibandingkan dengan fill light. Dalam desain 3 poin pencahyaan, key 

light ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. 
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b. Fill Light merupakan pencahyaan pengisi, biasanya digunakan untuk 

menghilagkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Fill light 

ditempatkan berseberangan dengan subyek yang mempunyai jarak yang sama 

dengan keylight. Intensitas pencahyaan fill light biasanya setengah dari key 

light. 

c. Back Light, pencahayaan dari arah belakang objek, berfungsi untuk 

meberikan dimensi agar subjek tidak “menyatu” dengan latar belakang. 

Pencahyaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subyek. Intensitas 

pencahyaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan key light dan fill 

light, dan tentu saja tergantung pada subyeknya. Misal backlight untuk orang 

berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang 

dengan warna rambut hitam. 

Film dibangun oleh elemen audio visual. Elemen visual itu sendiri adalah 

bentuk gambar yang mengungkapkan ide atau gagasan dari komunikator. Dalam film 

terdapat berbagai macam istilah, antara lain: 

a. Shot adalah gambar atau adegan dengan angle yang sudah ditentukan sebelumnya. 

b. Scene adalah gabungan dari beberapa shot yang nantinya akan menjadi sebuah 

cerita. Scene dibatasi tempat dan waktu. Jika tempat dan waktu berubah maka 

berubah pula scenenya. 

c. Adegan adalah pemunculan tokoh atau pergantian susunan pada suatu rangkaian 

cerita. 

d. Naskah adalah karangan cerita yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

e. Aktor dan Aktris adalah orang yang berperan dalam suatu cerita. 
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f. Lighting adalah pencahayaan. 

g. Angle adalah sudut pengambilan gambar oleh kamera. 

h. Komposisi adalah cara meletakkan obyek agar enak dilihat. 

i. Properti adalah berbagai perlengkapan yang digunakan sebagai pendukung suatu 

produk audio visual. 

j. Penggunaan warna adalah perbedaan warna cenderung menimbulkan perbedaan 

emosi. 

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan istilah-istilah yang digunakan 

untuk menunjang dalam pembuatan film. Sehingga istilah satu dengan yang lain 

dapat menjadi pedoman bagi pembuat film. 

4. Satir Agama 

Satir berasal dari kata satire yang artinya adalah gaya bahasa untuk 

menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Satir adalah hal yang 

biasa dalam beberapa hal misalnya sastra, film, drama, politik, musik, dan lain-lain. 

Bahkan tulisan-tulisan yang ada di majalah, koran, ataupun tabloid terkadang juga 

bergaya satir. Satir adalah suatu gaya yang sangat jamak dan lumrah dipakai dalam 

berbagai keperluan. Jadi Satir agama merupakan sindiran terhadap keadaan seseorang 

yang berkaitan dengan agama maupun tuhannya baik secara langsung atau pun tidak 

langsung, menyangkut kehidupan sehari-hari kita, baik itu kehidupan sosial, atau pun 

kehidupan beragama dll, seperti dalam film PK merupakan film yang syarat muatan 

akan satir agama  yang dalam. Sebenarnya dalam film PK yang memuat satir agama, 

yang menjadi masalah utama bukan agama. Tapi tentang manusia yang sering 

menuhankan manusia atas dasar agama. 
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5. Analisis Isi 

Banyak ahli yang mendefinisikan analisis isi. Analisis isi menurut Barelson 

(Bulaeng, 2004:164) analisis isi merupakan suatu teknik penelitian yang obyektif, 

sistematik dan menggambarkan secara kuantitatif isi-isi pernyataan suatu komunikasi. 

Analisis isi yang bersifat sistematik, berarti isi yang hendak di analisa sebaiknya 

diseleksi secara gamblang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya adalah, 

pemilihan sample harus mengikuti prosedur yang tepat dan masing-masing item harus 

memiliki kesempatan yang sama untuk dilibatkan dalam analisa. Analisis isi bersifat 

obyektif maksudnya adalah cara pandang pribadi dan yang mungkin ditimbulkan oleh 

peneliti tetapi tidak boleh masuk kedalam temuan penelitian. Bila terjadi duplikasi 

yang dilakukan oleh peneliti, maka hasil analisis tersebut akan sulit untuk 

menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif karena sesuai dengan tujuan 

peneliti yaitu menghitung seberapa besar frekuensi kemunculan satir agama yang 

terkandung dalam film PK. Oleh karena itu analisis isi kuantitatif merupakan metode 

yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Satir Agama 

Satir agama merupakan gaya bahasa untuk menyatakan sindiran yang berkaitan 

dengan agama yang biasa dalam beberapa hal misalnya sastra, film, drama, politik, 

musik, dan lain-lain. 
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2. Film 

Mempelajari tentang film, film adalah gambar bergerak yang terdapat unsur audio 

dan visual dimana di dalamnya ditampilkan berbagai realitas kehidupan oleh karena 

itu film memiliki kekuatan untuk mencapai berbagai aspek kehidupan baik social, 

politik, agama dan budaya yang merupakan suatu bentuk komunikasi. Film yang di 

dalamnya mengandung unsur pesan yang disampaikan oleh pembuatnya dapat berupa 

ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat, ataupun propaganda diterima oleh 

penerima dimana dalam hal ini disebut sebagai penonton. sebagai sebuah media 

komunikasi, penyampaian pesan-pesan dalam film mempunyai karakteristik dan 

tujuan yang berbeda. Proses komunikasi dalam film tersebut melihat bahwa film 

termasuk dalam media komunikasi massa dan komunikasi propaganda. 

 

G. Struktur Katagori 

Mengingat  penelitihan ini menggunakan analisis isi, maka validitas metode dan 

hasil-hasilnya sangat bergantung pada kategorinya. Berkaitan dengan satir agama dalam 

film PK, maka struktur katagori yang digunakan oleh peneliti adalah  beberapa jenis satir 

agama. Untuk memudahkan pengumpulan data, maka disepakati jika satu audio dan 

visual hanya akan diwakili oleh satu jenis satir agama saja, karena tidak menutup 

kemungkinan dalam satu audio dan visual terdapat lebih dari satu jenis satir agama. 

Berikut ini merupakan kategorisasi dari satir agama : 

1. Satir tentang Keimanan/Ketuhanan 

Sindiran mengenai aqidah/keimanan yang berkaitan dengan kepercayaan atau 

keyakinan. dengan indikator sebagai berikut: 
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- Satir tentang wujud Tuhan, yakni pencarian seorang Alien yang berusaha untuk 

menemukan wujud Tuhan. 

- Satir tentang hubungan dengan Tuhan, yakni seorang Alien yang melakukan ibadah 

solat dan berdo’a kepada Tuhan dengan harapan permohonanya dikabulkan. 

2. Satir tentang akhlaq/moral 

Sindiran yang berhubungan dengan sikap hidup pribadi manusia, dengan indikator 

sebagai berikut: 

-  Satir tentang kesabaran, yakni berusaha untuk bersabar dalam segala hal 

- Satir tentang kesombongan, prilaku yang tidak dianjurkan dalam agama untuk 

merasa lebih tinggi dari sesamanya dan bersikap sombong. 

- Satir tentang kejujuran, yakni sindiran untuk bersikap jujur seperti tidak melakukan 

kebohongan pada orang lain dan diri sendiri. 

3. Satir tentang sosial kemasyarakatan 

Sindiran yang berkaitan dengan nilai, norma serta etika bermasyarakat dan cara 

berinteraksi dengan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut: 

- Satir tentang tolong menolong, yakni untuk bersikap saling tolong menolong 

terhadap sesama. 

- Satir tentang kasih sayang, yakni untuk bersikap kasih sayang baik kepada pasangan 

maupun kepada sesama seperti yang diajarkan agama untuk tidak saling menyakiti.  
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H. Metode Penelitian 

Dalam penelitian disini adalah pendekatan descriptive kuantitatif yang bersifat 

statistik. Metode kuantitatif adalah penelitian ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata 

cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk 

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

Sedangkan analisis isi menurut Krippendorff (1991: 15), analisis isi adalah suatu tekhnik 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya. 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian disini adalah adegan yang mengandung unsur satir 

agama dalam  penggalan 110 scene di  film PK dengan durasi film 153 menit yang 

menunjukkan unsur satir agama. 

2. Unit Analisis 

Unit pencatatan adalah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah scene yang mengandung 

unsur satir agama yang ada di film PK. 

3. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

scene yang mengandung satir agama pada setiap scene dalam film PK Karya 

Rajkumar Hirani. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tehnik pengumpulan data peneliti menggunakan cara, yaitu: 

1. Dokumentasi 

Peneliti mendokumentasikan scene - scene yang dinilai mengandung unsur satir 

agama dengan cara meng-capture scene tersebut dalam bentuk jpg dan lalu diteliti 

kembali. Peneliti juga menggunakan data-data dari luar berupa jurnal, buku, data 

dari internet, maupun bentuk tulisan lainnya guna sebagai data pendukung 

penelitian. Peneliti membuat lembaran coding yang akan diisi oleh coder guna 

mempermudah pengkatagorian pada objek yang akan diteliti. Koder adalah orang 

yang diminta memberi penilaian dan mengisi lembar Koding pada Katagorisasi 

yang dibuat peneliti, dalam penelitian ini diperlukan minmal dua orang coder, dan 

coder itu sendiri adalah orang yang mengerti tentang audio-visual dan dapat 

memahami isi film yang menjadi bahan penelitian. Berikut adalah contoh tabel 

pada lembar coding yang akan diberikan peneliti: 

 

Tabel 1.1 

Contoh Lembar Koding 

 

Scene 

Satir Agama 

Satir tentang 

Keimanan/Ketuhanan 

Satir tentang akhlaq/moral Satir tentang 

sosial 

kemasyarakatan 

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 

        

        

        

        

Data diolah oleh peneliti  
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Keterangan : 

A1 : Indikator Wujud Tuhan 

A2 : Indikator Hubungan dengan Tuhan 

B1 : Indikator Kesabaran 

B2 : Indikator Kesombongan 

B3 : Indikator Kejujuran 

C1 : Indikator Kasih sayang 

C2 : Indikator Tolong menolong 

 

5. Teknik Analisis Data 

Tekhnik analisis data dimulai dari data-data yang terkumpul, kemudian data 

dari lembaran coding tersebut dimasukkan ke dalam tabel  distribusi frekuensi untuk 

memperjelas dan mengetahui frekuensi kemunculan dari tiap-tiap katagorisasi pada 

film yang diteliti. Kemudian setelah data dari lembar coding diisi peneliti melakukan 

perhitungan tingkat frekuensi yang muncul dari katagori-katagori tersebut. Adapun 

tabel distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi Persentase % 

Satir tentang wujud Tuhan   

Satir tentang hubungan dengan Tuhan   
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Tabel 1.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi Persentase % 

Satir tentang kesabaran   

Satir tentang kesombongan   

Satir tentang kejujuran   

 

Tabel 1.4 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi Presentase % 

Satir tentang tolong menolong   

Satir tentang kasih sayang   

 

 

6. Uji Reliabilitas 

Selain valid analisis isi juga harus bersifat reliabilitas, oleh karena itu perlu 

adanya diadakan perhitungan reliabilitas. Perhitungan tersebut perlu adanya terlebih 

dahulu dihitung nilai kesepakatan (percentage of agreement) dengan formula Holsti 

(1969) : 

 

 

Keterangan: 

CR = Reliablitas antar coder (Coefficient Reliability) 

M   = Jumlah pernyataan yang sama 

N1 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 1 

N2 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 2 
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Dari hasil  realibilitas yang terdapat dengan rumus diatas, lalu hasil kembali diukur 

dengan rumus Scoot guna memperkuat hasil uji reliabilitas diatas tersebut. 

 

Keterangan: 

   Observed agreement adalah presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (yaitu nilai CR). 

  Expected agreement adalah presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu   

proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

Lambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reabilitas kategorisasi adalah 

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

dinyatakan valid atau reliable, dan begitu pula sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Isi 1
	2. Isi 2
	2. Isi 3
	2. Isi 4
	2. Isi 5
	2. Isi 6
	2. Isi 7
	2. Isi 8
	2. Isi 9
	2. Isi 10
	2. Isi 11
	2. Isi 12
	2. Isi 13
	2. Isi 14
	2. Isi 15
	2. Isi 16
	2. Isi 17
	2. Isi 18
	2. Isi 19
	2. Isi 20
	2. Isi 21
	2. Isi 22
	2. Isi 23
	2. Isi 24
	2. Isi 25
	2. Isi 26
	2. Isi 27
	2. Isi 28
	2. Isi 29

