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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Dalam berkomunikasi pesan yang disampaikan tidak hanya terbatas antara 

beberapa individu, namun dapat disampaikan kepada khalayak luas atau banyak 

yang disebut komunikasi massa. Dalam menyebarluaskan pesan, komunikator 

memerlukan media massa agar cangkupan pesan yang disampaikan sampai kepada 

khalayak secara cepat dan serempak yang luas dan heterogen serta tidak terbatas 

ruang dan waktu.1 Komunikasi massa memiliki pesan yang bersifat umum dan 

universal tentang hal disekitar, lokal, nasional, maupun internasional, yang patut 

untuk diketahui khalayak banyak. Menurut Jay Black dan Fedrick C. Witsney 

(1998) disebutkan, “mass communication is a process whereby mass-produced 

message are transmitted to large, anonymous, and heteregeneus masses of 

receivers (komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan – pesan yang 

diproduksi secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima 

pesan yang luas, anonim, dan heterogen)”.2  

Sebagai salah satu bentuk perkembangan media komunikasi massa, film 

bermula pada akhir abad ke – 19 sebagai teknologi baru, tetapi konten dan fungsi 

yang ditawarkan masih sangat jarang. Film kemudian mulai berkembang sebagai 

alat presentasi dan disitribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita, 

panggung, musik, drama, humor, dan trik teknis bagi konsumsi populer.3 Kehadiran 

                                                           
1 Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa.Jakarta: Rajawali Press. h 9. 
2 Ibid, h 12. 
3 McQuail Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa , Buku 1, Edisi 6. Jakarata: Salemba Humanika. 

h 35. 
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film semata – mata menjadi alternatif bisnis besar jasa hiburan di masa depan 

manusia kota. Karena itu pada awalnya dicap “hiburan rendahan” orang kota pada 

masa lalu. Seiring dengan berjalannya waktu kehadiran film kemudian mampu 

menembus seluruh lapisan masyarakat, mulai kelas bawah, menengah, atas, 

termasuk kalangan intelektual dan budayawan. 

Film saat ini tidak lagi dipandang sebagai hiburan yang hanya menyajikan 

tontonan cerita, lebih dari itu film sudah menjadi sebuah media komunikasi massa 

yang efektif, dan jika disalah gunakan maka akan fatal, karena film mempunyai 

kemampuan untuk merepresentasikan berbagai pesan, baik itu pesan-pesan moral, 

kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sehingga akan 

menyebabkan kerusakan yang lebih kompleks dan mendasar. Dalam konsepsi 

umum, film merupakan media hiburan bagi penikmatnya, tetapi dalam 

kenyataannnya, film tidak sekedar sebagai sebuah karya seni yang lantas bersama-

sama dapat dinikmati, lebih dari itu film dapat dilihat sebagai sebuah bangunan 

sosial dari masyarakat yang ada dimana film itu diciptakan. Film juga dapat 

mendeskripsikan watak, harkat, dan martabat budaya bangsa sekaligus memberikan 

manfaat dan fungsi yang luas bagi bidang ekonomi, sosial, dan budaya.4  

Film juga berfungsi sebagai duta dalam pergaulan antar bangsa. Film 

merupakan karya cipta manusia yang berkaitan erat dengan berbagai aspek 

kehidupan, mampu menghubungkan gambaran masa lampau dengan sekarang, 

mencerdaskan dan  mencerahkan bangsa karena memberikan nilai-nilai 

keberagaman yang terkandung didalamnya, seperti sarana penerangan atau 

                                                           
4  Sartika  Elita. 2014. eJournal Ilmu Komunikasi. Volume 2. Nomor 2. Analisis  Isi Kulaitatif 

Pesan Moral dalam Film Berjudul ”Kita Versus Korupsi”. Ikom, fisip, Universitas Mulawarman. 

h 64. 
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informasi, pengekspresian seni, dan pendidikan. Dinilai dari sudut mana pun, film 

adalah acuan otentik tentang berbagai hal termasuk perkembangan sejarah suatu 

bangsa.  

Film merupakan salah satu hasil teknologi yang saat ini sangat berperan 

dalam kegiatan komunikasi khususnya sebagai salah satu media komunikasi massa. 

Kata film digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan media massa. 

Film merupakan teknologi hiburan massa untuk menyebarluaskan informasi dan 

berbagai pesan sekala luas, selain pers, radio, televisi.5  

Dari banyaknya media massa yang ada di era modern ini, film merupakan 

salah satu media massa yang banyak diminati masyarakat. Karena film dapat 

memadukan dua unsur yaitu audio dan visual. Tidak hanya itu film merupakan 

salah satu bentuk hasil dari kebudayaan yang kehadirannya saat ini akrab dengan 

keseharian manusia. Film memberikan ruang terhadap masyarakat dan berhasil 

menampilkan gambar – gambar yang semakin mendekati kenyataan sehingga 

seolah – olah benar – benar terjadi dihadapannya.6 Oleh karena itu film adalah 

medium komunikasi yang ampuh, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk 

penerangan pendidikan (edukatif) secara penuh (media yang komplit).7 Di dalam 

film proses penyampaian pesan - pesan kepada khalayak disajikan secara halus dan 

menyentuh relung hati tanpa menyebabkan khalayak merasa digurui. 

Film dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa manusia. Hal 

ini berhubungan dengan ilmu jiwa sosial tentang gejala “identifikasi psikologi” 

                                                           
5 MacBride Sean. 1983. Komunikasi dan Masyarakat Sekarang dan Masa Depan, Aneka Suara Satu 

Dunia. Jakarta: Balai Pustaka. h 120. 
6 Effendy Onong Uchjana. 2003. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Cipta Aditya Bakti. 

h 207. 
7 Ibid, h 209. 
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yaitu khalayak yang menonton merasa terlibat dengan tokoh yang ditampilkan 

sehingga mereka ikut merasa seperti apa yang dirasakan tokoh di dalam film.8 

Film sebagai media komunikasi yang di dalamnya terdapat proses 

komunikasi banyak mengandung pesan, baik itu pesan yang terisrat (manifest 

message) maupun pesan yang tersembunyi (latent message) dan pesan itu bisa 

berupa pesan moral, pesan sosial, pesan keagamaan, pesan propaganda dan maupun 

pesan yang lain. Setiap pesan dalam film pasti berbeda – beda sesuai tujuan dari 

film itu dibuat oleh sang pembuat filmnya. Film memang perlu mengandung sebuah 

pesan, karena film tidak saja sebagai media hiburan saja melainkan untuk 

pengajaran moral dan pendidikan, yang mengkrtik tentang kepincangan bangsa. 

Film yang mengandung nilai – nilai moral adalah film yang ceritanya 

menyangkut aspek – aspek kehidupan sosial, mengandung ajaran tentang tingakah 

laku yang baik, itu akan mudah diterima oleh masyarakat yang menonton karena 

film memberi ruang berpikir bagi masyarakat untuk menerima atau menolak pesan 

yang disampaikan. 

Banyaknya film – film yang di produksi dan ditayangkan di bioskop, 

televisi, maupun dalam bentuk VCD atau DVD yang digandrungi kebanyakan 

menceritakan dunia glamour saja serta minim akan nilai – nilai moral, pendidikan, 

agama atau nilai – nilai postif yang lain. Film hiburan baru - baru ini cenderung 

menciptakan mimpi – mimpi dan memanjakan imajinasi penonton. Karena 

kebanyakan film – film masa kini diproduksi hanya untuk kepentingan bisnis 

semata dan kurang memperhatikan aspek – aspek pendidikan terhadap masyarakat. 

                                                           
8 Rakhmat  Jalaludin. 2005. Psikologi komunikasi, Edisi Revisi: Bandung. Remaja Rosda Karya. h 

236. 
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Jika hal ini terus berlangsung mungkin akan menjadikan pembodohan secara tidak 

langsung kepada generasi penerus bangsa. 

Bagaimanapun baik buruknya, penonton film saat ini semakin banyak 

penonton dari berusia muda. Penonton film yang khas di Amerika adalah remaja 

atau dewasa muda. Remaja dan anak muda berusia 20 tahunan ini, walaupn total 

populasinya tidak lebih dari 20%, namun presentasinya dari penjualan tiket yang 

terjual pada usia tersebut mencapai 30%. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika 

bisoskop-bioskop baru tumbuh di pusat-pusat perbelanjaan, tempat para remaja 

menghabiskan waktu untuk mencari hiburan.9 Sehingga kebanyakan film yang 

diproduksi pada saat ini adalah film yang ditujukan pada khalayak ana-anak dan 

remaja muda. 

Jenis film sangat banyak sekali macamnya, akan tetapi jenis – jenis film 

terbagi menjadi dua aliran besar yaitu fiksi dan non fiksi. film dokumenter 

merupakan jenis film non fiksi. dokumenter adalah rekaman atau dokumentasi 

sesuatu kejadian sebenarnya yang sedang berlangsung. Saat orang yang terlibat di 

dalamnya sedang berbicara, bergerak dan melakukan sesuatu, sepontan dan apa 

adanya. Film dokumenter tidak hanya bertemakan manusia saja, tetapi berbagai 

film dokumenter yang menjuarai event – event di dunia terkadang juga mengambil 

tema alam, flora dan fauna.10 

Film fiksi adalah film yang biasanya dikenal sebagai film cerita. Seperti 

namanya, film fiksi ini hanyalah sebuah karangan belaka. Alias tidak kejadian 

                                                           
9 Baran, Stenly J. 2012. Pengantar Komunikasi Massa Melek Media Dan Budaya. Jakarta: 

Erlangga. h  229. 
10 “Mengenal Jenis – Jenis Film”, Diakses pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.52 WIB, 

http://www.anneahira.com/jenis-jenis-film.htm 

http://www.anneahira.com/jenis-jenis-film.htm
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sebenarnya. Dalam film fiksi biasanya berasal dari iamjinasi atau khayalan. Macam 

dari film fiksi ini banyak sekali. Bisa drama,action,animasi,dan masih banyak lagi. 

Salah satu yang menarik dari film fiksi adalah film animasi. Animasi 

merupakan suatu teknik yang banyak sekali dipakai di dalam dunia film dewasa ini, 

baik sebagai suatu kesatuan yang utuh, bagian dari suatu film, maupun bersatu 

dengan film live. Dunia film sebetulnya berakar dari fotografi, sedangkan animasi 

berakar dari dunia gambar, yaitu ilustrasi desain grafis (desain komunikasi visual). 

Melalui sejarahnya masing-masing, baik fotografi maupun ilustrasi mendapat 

dimensi dan wujud baru di dalam film live dan animasi.11 

Film animasi yang cukup menyedot perhatian penikmat film di Indonesia 

dari anak – anak hingga kalangan dewasa salah satunya adalah Minions 2015 yang 

pertama di rilis di Indonesia pada tanggal 17 Juni 2015 lalu. Film animasi ini di 

sutradarai oleh  Pierre Coffin dan Kyle Balda asal Perancis. Film ini berdurasi 91 

menit dan bergenre komedi ditunjukan keluarga. Walaupun film ini bergenre 

komedi dan ditujukan untuk keluarga film Minions 2015 ini sangat banyak sekali 

unsur tindak kekerasan di dalamnya, seperti membunuh, memukul, menendang, 

menghina, mengancam, berkata kata kasar, dan lain sebagainya.  

Untuk film bergenre keluarga yang notabene anak - anak  juga bisa 

menonton film ini jika tidak di beri pengertian dan pemahaman yang lebih dari 

orang tua mereka masing – masing akan sangat bahaya sekali. Kebanyakan anak -

anak di Indonesia berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti usia empat 

                                                           
11 “Genre / Jenis Film”, Diakses pada tanggal 30 Juli 2015 pukul 16.00 WIB,   http://sumber-

film.blogspot.com/2012/05/genrejenis-film.html 

 

http://sumber-film.blogspot.com/2012/05/genrejenis-film.html
http://sumber-film.blogspot.com/2012/05/genrejenis-film.html
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tahun keatas sudah mulai menyukai film kususya film animasi yang lucu – lucu dan 

kebanyak mereka juga mudah mengimitiasi atau menirukan tingkah laku para tokoh 

tokoh baik gerakan mau ucapan dalam film animasi yang di tontonnya. Lucu, unik, 

dan membuat gemas memang iya tetapi tanpa disadari tingkah laku di dalam film 

Minons 2015 dapat mencuci  meracuni otak anak - anak atau penonton remaja atau 

dewasa yang lain untuk bertindak melakukan kejahatan dengan kekerasan. Sekali 

lagi ini amat sangat bahaya bagi anak – anak, terlebih yang menyukai film ini adalah 

anak - anak karena meraka menganggap Minons ini adalah tokoh dan film animasi 

yang sangat lucu. 

Peneliti dalam menyaksikan film minions 2015 merasa aneh karena isi dari 

film ini. Isi dari film Minions 2015 adalah para Minions mengalami kegalauan 

karena tidak memiliki seorang bos atau master, yang akhirnya ada tiga Minions ( 

Bob, Kevin, dan Stuart ) yang berpetualang mencari master sebagai pemimpin 

mereka. Pemimpin yang mereka cari bukanlah pemimpin yang berperilaku baik 

atau berakhlak mulia melainkan pemimpin yang paling jahat, paling kejam, paling 

licik dan sadis yang bertekad menguasai dunia dengan cara melakukan kekerasan 

yaitu Scarlet Overkill seorang penjahat wanita yang ambisisus dan stylish.  

Menurut peneliti film ini jahat dan mengajarkan kekerasan tapi agar dapat 

diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat dunia kususnya di Indonesia maka 

di kemas dengan cerita dan karakter tokoh minions yang lucu, unik, serta membuat 

gemas. Mungkin tujuan lain di balik produksi film ini adalah menanamkan 

kekerasan sejak dini terlebih yang ingin diracuni otak targetnya kemungkinan 

adalah para anak – anak. 
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Suatu kisah dari suatu film memang menarik untuk disaksikan tapi perlu 

juga dikaji dan di perhatikan tayangangan tersebut sudah sesuai atau tidak. Sebab 

terkadang dalam tayangan film seringkali terselip aspek – aspek kekerasa, 

pornografi, mistis, dll di dalamnya. Hal ini  yang membuat film saat ini banyak 

menuai kritik dari masyarakat pendahulu terhadap masa depan para anak – anak 

bangsa Indonesia. 

Aspek kekerasan sering kali ada di dalam tayangan film, hal ini ditakutkan 

oleh khlayak luas sebagai sebagai pendidikan kekerasan. Hingga tidak jarang saat 

ini banyak ditemukan dalam lingkungan kita baik anak – anak maupun dewasa yang 

menirukan adegan kekerasan dengan alih-alih menirukan adagan yang ada pada 

film yang telah ditontonya. 

Berdasarkan dugaan - dugaan peneliti dan melihat berbagai fakta fenomena 

yang ada pada Film Minions 2015 tersebut membuat peniliti tertarik untuk meneliti 

film Minions 2015 ini dalam bentuk sekripsi dengan menggunakan studi  analisis 

isi yang berjudul Tindak Kekerasan Di Dalam Film Animasi (Analisis Isi Pesan 

dalam Film Animasi Minions  2015 karya Pierre Coffin dan Kyle Balda). 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penulisan skripsi ini adalah “Seberapa banyak muatan tindak kekerasan yang ada 

pada film animasi  Minions 2015 karya Pierre Coffin dan Kyle Balda ?.” 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukanya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak muatan tindak kekerasan 

yang ada pada film animasi  Minions 2015 karya Pierre Coffin dan Kyle Balda. 
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D. Manfaat Penelitian. 

D.1.  Secara Akademis 

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memperdalam studi bagi peniliti 

maupun pihak – pihak yang berkepentingan tentang Analisis Isi, khusunya tentang 

kajian Analisis isi pesan pada sebuah film dan semoga ke depannya dapat berguna 

dalam pengembangan maupun penyempurnaan lebih jauh dari hasil temuan pada 

masalah yang sama. 

D.2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan kepada khalayak 

untuk tidak menerima pesan secara mentah – mentah dan berpikir lebih bijak 

terhadap suatu pesan yang disampaikan melalui media massa yang salah satunya 

pada tayangan film. 

E. Tinjauan Pustaka. 

E.1 Komunikasi Massa. 

Kata komunikasi atau Communication berasal dari bahasa latin 

“communis”. Communis atau dalam bahasa Inggris “common” berarti sama. Jadi 

apabila kita berkomunikasi (to communicate) , ini berarti bahwa kita berada dalam 

keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan (commonnes ) dalam hal 

sikap dengan seseorang. Sehingga dapat dikatakan komunikasi adalah sebagai 

proses “menghubungi” atau “mengadakan perhubungan”.12 

Kata kunci dari komunikasi adalah adanya sesuatu “makna” atau pengertian 

(meaning) yang terkandug dalam setiap pesan (ide, gagasan, informasi, persaan, 

                                                           
12 Rosmawati. 2010. Mengenal Ilmu Komunikasi. Bandung: Widya Padjajaran. h 17. 
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dan lain – lain) yang perlu dipahami bersama oleh pihak –pihak yang terlibat di 

dalam komunikasi.13 

Banyak pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

tingakat untuk melihat kontek komunikasinya. Dimulai dari komunikasi yang 

melibatkan jumlah peserta komunikasi paling sedikit hingga komunikasi yang 

melibatkan peserta paling banyak. Terdapat empat tingkat komunikasi yang 

disepakati banyak pakar yaitu : komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, 

komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.14 

Manusia di dunia ini setidaknya pernah menonton film, televisi, 

mendengarkan radio, membaca koran, majalah atau tabloid. Ketika manusia 

melakukan kegiatan itu semua sebenarnya ia sedang berhadapan dengan media 

massa, dan secara langsung maupun tidak langsung pesan pada media itu telah 

mempengaruhi dirinya dan disitu secara sadar atau tidak sadar manusia melakukan 

tindakan komunikasi massa.  

Komunikasi massa melibatkan banyak komunikator, berlangsung memlalui 

sistem bermedia dengan jarak fisik yang rendah ( artinya jauh ), memungkinkan 

penggunaan satu indrawi (pengelihatan dan pendengaran), dan bisanya tidak 

memungkinkan umpan balik yang segera atau cepat.15  

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak luas. Dengan demikian, unsur – unsur penting dalam komunikasi 

                                                           
13 Apriadi Tamburaka. 2012. Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Rajawali Pers. h 8. 
14 Mulyana Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya. h 80. 
15 Ibid,. h 79. 
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massa adalah : komunikator, media massa, informasi (pesan) massa, gatekeeper, 

khalayak (publik), dan umpan balik.16 

Wright (1959) dalam Severin dan Tankard, Jr (2010:4)17 mendifinisikan 

komunikasi massa dalam tiga ciri : 

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, 

heterogen, dan anonim. Pesan – pesan yang disebarkan secara 

umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin 

anggota audiens secara serempak dan sifatnya sementara. 

2. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah 

organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang 

besar. 

3. Dalam bukunya Apriadi Tamburaka “Agenda Setting Media 

Massa” komunikator dalam media massa adalah :18 

 Pihak yang mengandalkan media massa dengan 

teknologi telematika modern sehingga dalam 

menyebarkan suatu informasi, maka informasi ini 

dengan cepat ditangkap oleh publik. 

 Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba 

berbagai informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi – 

solusi dengan jutaan massa yang tersebar di mana tanpa 

diketahui dengan jelas keberadaan mereka. 

                                                           
16 Apriadi Tamburaka. 2012. Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Rajawali Pers. h 15. 
17 Ibid, 
18 Ibid, h 16. 
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 Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan 

yang mewakili institusi formal yang sifatnya mencari 

keuntungan dari penyebaran informasi itu. 

E.2 Proses Komunikasi Massa. 

Media massa awalnya cukup beragam dalam dalam jumlah dan cara 

beroperasi, misalnya film populer dapat dilihat sebagai gambaran rumah 

dipedasaan, seperti gedung metropolitan. Pers surat kabar bervariasi dari mulai 

harian perkotaan yang populer hingga mingguan di kota kecil.19 

Paling utamanya media massa dirancang untuk menjangkau bayak orang. 

Khalayak potensial dipandang sebagai sekumpulan besar dari konsumen yang 

kurang lebih anonim, dan berhubungan antara pengirim dan penerima dipengaruhi 

olehnya. “Pengirim” sering kali merupakan lembaga itu sendiri atau seorang 

komunikator profesional (jurnalis, presenter, produser, penghibur, dan lain-lain) 

yang dipekerjakan oleh lembaga tersebut. Jika bukan, maka suara masyarakat yang 

mendapatkan atau membeli akses kepada saluran media (pengiklan, politisi, 

pengkhotbah, pengacara, dan sebagainya). Hubungan tersebut secara tidak 

terhindarkan bersifat satu arah, satu sisi, dan tidak personal dan terdapat jarak sosial 

dan fisik antar pengirim dan penerima. Pengirim biasanya memiliki kekuasaan yang 

lebih besar, kehormatan, atau keahlian dari pada penerima. Hubungan ini tidak 

hanya asimetris, tetapi juga tujuannya sudah diperhitungkan dan manipulatif. 

Biasanya komunikasi ini tidak ada standar moral, berdasarkan layananan yang 

                                                           
19 McQuail Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa , Buku 1, Edisi 6. Jakarata: Salemba Humanika. 

h 61. 
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dijanjikan atau diminta untuk beberapa kontrak tidak tertulis dengan tanpa 

kewajiban timbal balik.20 

Konten simbolis atau pesan dari komunikasi massa biasanya hasil yang 

terstandarisasi (produk massal) dan dipergunakan kembali serta di ulang dalam 

bentuk yang identik. Aliranya biasanya sangat bersifat searah. Konten ini umumnya 

telah kehilangan keunikan dan keasliannya karena reproduksi dan penggunaan yang 

berlebihan. Pesan media adalah produk kerja dengan nilai tukar di pasar media dan 

nilai guna bagi penerimanya, yaitu para konsumen media. Pada intinya, hal ini 

merupakan komoditas dan tidak seperti bentuk lain dari konten simbolis dari 

komunikasi manusia.21 

Ciri – ciri teoritis proses komunikasi massa (McQuail, 2011 : 62)22  

 Distribusi dan penerimaan konten dalam skala besar. 

 Aliran satu arah. 

 Hubungan yang asimetris antara pengirim dan penerima. 

 Hubungan yang tidak personal dan anonim dengan khalayak. 

 Hubungan dengan khalayak yang bersifat jual-beli atau 

diperhitungkan. 

 Terdapat standarisasi dan komodifikasi konten. 

E.3 Media Massa. 

Media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi 

yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat di akses oleh 

masyarakat secara luas. Sedangkan informasi massa merupakan informasi yang 

                                                           
20 McQuail Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa , Buku 1, Edisi 6. Jakarata: Salemba Humanika. 

h 61. 
21 Ibid. 
22 Ibid, h 62. 
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diperuntukan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh 

dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik 

publik, bukan di tujukan kepada individu masing – masing.23 

Media massa yang sering kita gunakan secara umum adalah radio, televisi, 

buku, majalah, surat kabar, dan film. Adapun media massa adalah institusi yang 

menghubungkan seluruh unsur masyarakat satu dengan lainya dengan melalui 

produk media massa dihasilkan. Secara spesifik media massa adalah : sebagai 

saluran produksi dan distribusi konten simbolis, sebagai institusi publik yang 

bekerja sesuai aturan yang ada, keikutsertaan baik secara pengirim atau penerima 

sukarela, menggunakan standar profesioanal dan birokrasi, media sebagai 

perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan.24 

Peran media massa dalam kehidupan politik di ranah publik secara umum 

merujuk pada gagasan keruangan yang menyediakan arena terbuka atau forum yang 

kurang lebih otonom untuk debat politik. Akses untuk ruang ini bebas dan 

kemerdekaan berkumpul, berserikat, dan berpendapat dijamin. Ruang tersebuat 

terlatak diantara dasar dan puncak masyarakat, dan ada mediasi dianatara keduanya. 

Dasar juga dapat dianggap sebagai ruang pribadi dari kehidupan warga individu, 

sementara institusi politik berada di pusat atau puncak dari kehidupan publik.25 

Cara – cara media dalam mendukung ranah publik ( McQuail, 2011: 201)26  

 Memperluas ruang untuk debat. 

 Mengedarkan informasi dan gagasan sebagai dasar  

                                                           
23 Apriadi Tamburaka. 2012. Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Rajawali Pers. h 13. 
24 Ibid. 
25 McQuail Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa , Buku 1, Edisi 6. Jakarata: Salemba Humanika. 

h 198-199. 
26 Ibid, h 201. 
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 untuk opini publik. 

 Saling menghubungkan warga dengan pemerintah. 

 Menyediakan informasi yang bergerak. 

 Menentang monopoli pemerintah dalam hal politik. 

 Memperluas kebebasan dan keragaman publikasi. 

E.4 Pesan  Komunikasi 

Komunikasi dapat disebut komunikasi jika memiliki unsur – unsur 

pendukung yang membangunya sebagai body of Knowledge, yakni : sumber, pesan, 

media, penerima, pengaruh, umpan balik, dan lingkungan.27 Pesan dalam 

komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan 

dapat disampaikan dengan cara tatap muka melalui media komunikasi. Isi dari 

pesan bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, dan propaganda. 

Pesan komunikasi dapat berupa verbal dan nonverbal. pesan verbal adalah 

semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua 

rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori  pesan verbal 

disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan 

dengan orang lain secara lisan. Bahasa dapat juga dianggap sebagai suatu sistem 

kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan 

untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami 

suatu komunitas. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 

merepresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, kata-

                                                           
27 Cangara Hafied. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers. h 

20 
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kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang 

merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili kata-kata itu.28 

Sedangkan pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi non verbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu, yang mempunyai nilai pesan potensial  bagi pengirim atau penerima; jadi 

definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian 

dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan; kita mengirim banyak  pesan non 

verbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain.29 

Kebanyakan isyarat non verbal juga tidak universal, melainkan terikat oleh 

budaya,  jadi dipelajari, bukan bawaan. Sedikit saja isyarat non verbal yang 

merupakan bawaan. Kita semua lahir dan mengetahui bagaimana tersenyum, 

namun kebanyakan semua lahir dan mengetahui bagaimana tersenyum, namun 

kebanyakan ahli sepakat bahwa di mana, kapan, dan kepada siapa kita menujukkan 

emosi ini dipelajari, dan karenanya dipengaruhi oleh konteks dan budaya. 

Cara kita bergerak dalam ruang ketika berkomunikasi dengan orang lain 

didasarkan terutama pada respons fisik dan emosional terhadap rangsangan 

lingkungan. Sementara kebanyakan perilaku verbal kita bersifat eksplisit dan 

diproses secara kognitif, perilaku nonverbal kita bersifat spontan, ambigu, sering 

berlangsung cepat, dan di luar kesadaran dan kendali kita. 

                                                           
28 Danus Ardiansah, Hakikat Pesan dalam komunikasi, Diakses pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 

20.14 WIB , http://www.academia.edu/9036594/Hakikat_Pesan_Dalam_Komunikasi  
29 Ibid. 
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Pesan dapat dimengerti dalam tiga unsur yaitu kode pesan, isi pesan dan 

wujud pesan. 30 

1. Kode pesan adalah kumpulan simbol yang disusun sedemikian 

rupa sehingga  bermakna bagi orang lain. Contoh bahasa 

Indonesia adalah kode yang mencakup  unsur bunyi, suara, huruf 

dan kata yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai 

arti.  

2. Isi pesan adalah bahan untuk atau materi yang dipilih yang 

ditentukan oleh komunikator untuk mengomunikasikan 

maksudnya. 

3. Wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus inti pesan itu 

sendiri, komunikator memberi wujud nyata agar komunikan 

tertarik akan isi pesan didalamnya. 

Untuk menjadikan pesan itu dapat di terima maka harus memperhatikan  

berbagai macam kondisi cara penyampaian dan memenuhi syarat dari suatu pesan. 

Wilbur Schramm menampilkan apa yang disebut “The Condition Of Succes In 

Communication” yakni kondisi yang harus dipenuhi jika menginginkan agar suatu 

pesan membangkitkan tanggapan yang dikehendaki. Kondisi tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 31 

1. Pesan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat menarik 

perhatian komunikan.  

                                                           
30 Danus Ardiansah, Hakikat Pesan dalam komunikasi, Diakses pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 

20.14 WIB , http://www.academia.edu/9036594/Hakikat_Pesan_Dalam_Komunikasi 
31 Danus Ardiansah, Hakikat Pesan dalam komunikasi, Diakses pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 

20.14 WIB , http://www.academia.edu/9036594/Hakikat_Pesan_Dalam_Komunikasi 
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2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, 

sehingga sama-sama mengerti.  

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan 

tersebut. 

E.5 Film Sebagai Media Komunikasi Massa  

Film dapat diartikan sebagai sebuah cerita gambar yang  bergerak. Dalam 

prosesnya film berkembang menjadi salah satu  bagian dari kehidupan sosial yang 

memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap orang yang menonton atau 

melihatnya. Keberadaan film sebagai media massa  dapat mempengaruhi pola pikir 

dan tingkah laku khalayak. Industri film adalah industri yang tidak ada habisnya. 

Sebagai media massa, film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, 

atau bahkan membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat 

berbentuk fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih 

mendalam karena film adalah media audio visual. Media ini banyak digemari 

banyak orang karena dapat dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi.32 

Teknologi fim memiliki karakter yang spesial karena bersifat audio dan 

visual. Karakter ini menjadikan film sebagai cool media yang artinya film 

merupakan media yang dalam penggunaannya menggunakan lebih dari satu indera. 

Film pun menjadi media yang sangat unik karena dengan karakter yang audio visual 

film mampu memberikan pengalaman dan perasaan yang spesial kepada para 

penonton/ khalayak. Para penonton dapat merasakan ilusi dimensi parasosial yang 

                                                           
32 Husnum. Film Sebagai Bagian Dari Media Massa. Diakses pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 

22.10 WIB, https://husnun.wordpress.com/2011/04/27/film-sebagai-bagian-dari-media-massa/ 
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lebih ketika menyaksikan gambar-gambar bergerak, berwarna, dan bersuara. 

Dengan karakter audio-visual ini juga film dapat menjadi media yang mampu 

menmbus batas-batas kultural dan sosial. 

Kelebihan film adalah karakternya yang audio visual menjadikan film lebih 

kuat dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang multikultur dan lintas kelas 

sosial. Perasaan dan pengalaman yang hadir saat menonton film pun menjadikan 

film sebagai media yang spesial karena dapat membuat khalayak terbawa ke dalam 

film bersama dimensi parasosial yang dihadirkan. Bagi para pembuat film, film 

merupakan media yang sangat representatif atas ide-ide kreatif mereka. Dan 

keakraban film terhadap khalayak menjadikan ide-ide dan pesan para pembuat film 

lebih gampang diterima khalayak.33 

Kekurangan dari film adalah sebagai sangat multitafsir. Diperlukan analisa 

tersendiri untuk memahami unsur-unsur semiotik yang ditampilkan dalam film. 

Kemampuan film menembus batas-batas kultural di sisi lain justru membuat film-

film yang membawa unsur tradisional susah untuk ditafsirkan bahkan salah tafsir 

oleh penonton yang berasal dari kelompok budaya lain. Sedangkan kekurangan lain 

dari film adalah film-film yang dibuat dalam universalitas akan turut membentuk 

apa yang disebut common culture yang dapat mengikis lokalitas masyarakat 

tertentu. Film juga sangat memberikan efek pada orang yang menontonnya 

terutama anak-anak, sehingga untuk jenis film-film tertentu seperti horor, tindak 

kejahataan, kekerasan dan pornografi akan memberikan pengaruh negatif bagi 

khalayak. Dari segi industri, industrialisasi dan komersialisasi film telah 

menjadikannya sebagai media yang dikomodifikasi. Sahingga saat ini banyak film-

                                                           
33 Husnum. Film Sebagai Bagian Dari Media Massa. Diakses pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 

22.10 WIB, https://husnun.wordpress.com/2011/04/27/film-sebagai-bagian-dari-media-massa/ 
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film yang hanya mengejar pangsa pasar dan profit semata, kualitas pun tidak 

dipedulikan.34 

Pencirian film sebagai bisnis pertunjukan dalam bentuk baru bagi pasar 

yang meluas bukanlah keseluruhan ceritanya. Terdapat tiga elemen penting lainnya 

dalam sejarah film. Pertama, penggunaan film sebagai propaganda sangatlah 

signifikan, terutama jika di terapkan untuk tujuan nasioanal atau kebangsaan, 

berdasarkan jangkaunnya yang luas, sifatnya yang riil, dampak emosional, dan 

popularitas. Film yang kuat dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik suatu 

masyarakat. Dengan sangat halus, sutradara biasanya memiliki sudut pandang yang 

akhirnya menyatu dengan nilai propaganda terhadap permasalahan yang 

disampaikannya. Oleh karena itu penonton harus peka terhadap kemungkinan 

adanya bias dari isi atau pesan dalam film yang ditontonya. 

Masih ditemukan adanya elemen propaganda ideologis yang terlihat samar 

di banyak film hiburan populer, bahkan dalam masyarakat yang cenderung bebas 

dari politik. Film sering kali menampilkan kecenderungan pembelajaran atau 

propagandis. Film cenderung lebih rentan dari pada media lain terhadap gangguan 

dari luar dan sering kali tunduk pada tekanan untuk seragam karena terlalu banyak 

modal yang terlibat. 

E.6 Pesan Di Dalam Film Sebagai Media Komunikasi massa. 

Film merupakan alat komunikasi massa yang sudah ada sejak akhir abad ke-

19. Film merupakan alat komunikasi yang tidak terbatas ruang lingkupnya di mana 

di dalamnya menjadi ruang ekspresi bebas dalam sebuah proses pembelajaran 

massa. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, yang 

                                                           
34 Ibid. 
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membuat para ahli film memiliki potensi untuk mempengaruhi membentuk suatu 

pandangan di masyarakat dengan muatan pesan di dalamnya. Hal ini didasarkan 

atas argumen bahwa film adalah potret dari realitas di masyarakat. Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan kemudian 

memproyeksikannya ke dalam layar.35 Film sebagai suatu bentuk karya seni, 

banyak maksud dan tujuan yang terkandung di dalam pembuatannya. Hal ini 

dipengaruhi  juga oleh pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film tersebut. 

Meskipun cara pendekatannya berbeda, dapat dikatakan setiap film mempunyai 

suatu sasaran, yaitu menarik perhatian orang terhadap muatan masalah-masalah 

yang dikandung. Selain itu film dirancang untuk melayani keperluan publik terbatas 

maupun publik tak terbatas.36 

Memahami makna isi pesan dalam suatu film merupakan suatu hal yang 

sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat terlebih dahulu dari arti kata makna yang 

merupakan istilah yang sangat membingungkan. Menurut beberapa ahli linguis dan 

filusuf, makna dapat dijelaskan: menjelaskan makna secara ilmiah, 

mendeskripsikan kalimat secara ilmiah, menjelaskan makna dalam proses 

komunikasi.37 

Isi pesan di dalam film sangat berpengaruh bagi penontonnya maka dari itu 

media film tidak hanya menentukan realitas seperti apa yang diungkapkan namun 

media juga harus memilah siapa yang layak dan tidak layak menjadi bagian dari 

realitas tersebut. Dalam hal ini media film dapat menjadi kontrol yang dapat 

mempengaruhi bahkan mengatur isi pikiran dan keyakinan penontonnya. 

                                                           
35 Sobur Alex. 2003. Semiotika Komunikasi, Bandung: PT. Rosdakarya. h 126-127.  
36 Sumarno Marseli. 1966. Dasar-Dasar Apresiasi Film, Jakarta: Gramedia Widiasarana. h 10.  
37 Sobur Alex. 2001. Analisis Text Media, Bandung: PT. Rosdakarya. h 23. 
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E.7 Tindak Kekerasan. 

MahatmabGandhibmemperkenalkanmtiga jenismperjuanganbtanpa 

kekerasan.dYang palingspentinghadalahvnoncviolencefof thegstrong, yang 

dilakukanddenganrkeyakinanqakanbkekuatan diri. Kemudian non violence of 

therweak, yanggdilakukangkarenahtidaknadabsenjatamdan sumber daya lain yang 

diperlukancuntuk melakukantpertempuran. Yangsterakhiradalah non violence of 

the coward, yangvbegitufsajabmenyerahdkarena lemah dan takut. 

Gandhimmenganjurkanjagar manusia yang berperang memberi makna positif pada 

peperangan yang mereka lakukan, yaitu berperang untuk memperjuangkan sesuatu, 

bukan hanya menentang sesuatu (Windhu, 1992: xxii). 

Gandhi juga berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu 

penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada 

aktor jahat di pihak lain. Non violence adalah non kooperasi dengan struktur yang 

salah, sementara pada saat yang sama mengusulkan dan mengerjakan struktur 

alternatif, kalau mungkin, bukan menentang aktor di pihak lain itu (Windhu, 1992: 

xxiii). 

Kekerasan struktural yang menjadi dasar bagi teori Johan Galtung mengenai 

perdamaian positif juga sangat Gandhian. Galtung mencoba menggabungkan 

analisis yang berorientasi aktor dengan analisis yang berorientasi struktur (Windhu, 

1992: xxii‑xxiii). Antara aktor dan struktur harus ada interaksi yang seimbang 

(Windhu, 1992: 29). Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi 

sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah 

realisasi potensialnya (Windhu, 1992: 64). Kekerasan di sini didefinisikan sebagai 

penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia 
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mempunyai potensi yang masih ada di "dalam", dan di lain pihak, potensi menuntut 

untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan 

dunianya dengan nilai‑nilai yang dipegangnya. Pengertian "actus" di sini 

mencakup kegiatan, aktivitas yang tidak tampak (seperti berfikir, bermenung, serta 

kegiatan mental atau psikologis lainnya) serta kegiatan, tindakan, aktivitas yang 

dapat diamati/tampak. Inilah kiranya yang menjadi titik tolak dalam memahami 

kekerasan sebagai penyebab perbedaan antara yang aktual dan yang potensia. 

Pengandaian dasarnya ialah apa yang bisa atau mungkin diaktualisasikan, harus 

direalisasikan (Windhu, 1992: 66). Walaupun pada kenyataannya tidak semua 

potensia kemudian berkembang menjadi actus. Pemahaman Galtung tentang 

kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. 

Galtung tidak membedakan violent acts (tindakan‑tindakan yang keras, keras 

sebagai sifat) dengan acts of violence (tindakan‑ tindakan kekerasan) (Windhu, 

1992: 65). 

Galtung juga menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu: 

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik tubuh 

manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada 

pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah 

tekanan yang di-maksudkan meredusir kemampuan mental 

atau otak. 

2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan 

(reward oriented) yang sebenarnya terdapat "pengendalian", 

tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, 

meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria. 
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3. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada 

ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak 

memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia. 

4. Ada subjek atau tidak ada. Kekerasan disebut langsung atau 

personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya 

disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak 

langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya 

jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak 

seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. 

5. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan 

tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja 

tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan 

struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. 

Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap 

kekerasan. 

6. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, 

nyata (manifest), baik yang personal maupun struktural, 

dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan 

kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak 

kelihatan (latent), tetapi bisa dengan mudah meledak. 

Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi 

begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat 

menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang 

struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan 
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mudah diubah menjadi feodal, atau revolusi hasil dukungan 

militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur 

hirarkis setelah tantangan utama terlewati (Windhu, 1992: 

68‑72). 

Galtung juga membedakan kekerasan personal dan struktural. Sifat 

kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang 

hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural 

sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Dalam 

masyarakat statis, kekerasan personal akan diperhatikan, sementara kekerasan 

struktural dianggap wajar. Namun dalam suatu masyarakat yang dinamis, kekerasan 

personal bisa dilihat sebagai hal yang berbahaya dan salah, sementara kekerasan 

struktural semakin nyata menampilkan diri (Windhu, 1992: 73). 

Kekerasan personal bertitik berat pada "realisasi jasmani aktual". Ada tiga 

pendekatan untuk melihat kekerasan personal yaitu cara-cara yang digunakan 

(menggunakan badan manusia atau senjata), bentuk organisasi (individu, massa 

atau pasukan), dan sasaran (manusia). Kekerasan personal dapat dibedakan dari 

susunan anatomis (secara struktural) dan secara fungsional (fisiologis). Pembedaan 

antara yang anatomis dan fisiologis terletak pada kenyataan bahwa yang pertama 

sebagai usaha menghancurkan mesin manusia sendiri (badan), yang kedua untuk 

mencegah supaya mesin itu tidak berfungsi (Windhu, 1992: 74). 

Mekanisme kekerasan struktural dalam bentuk enam faktor yang 

mendukung pembagian tidak egaliter meliputi urutan kedudukan linear, pola 

interaksi yang tidak siklis, korelasi antara kedudukan dan sentralitas, persesuaian 

antar sistem, keselarasan antar kedudukan, dan perangkapan yang tinggi antar 
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tingkat. Sistem sosial akan cenderung mengembangkan keenam mekanisme ini 

yang pada akhirnya memperbesar ketidaksamaan. Dalam beberapa struktur 

ketidaksamaan terjadi begitu rupa sehingga pelaku yang berkedudukan paling 

rendah tidak hanya relatif terhalangi dimensi potensialnya, tetapi juga 

sungguh‑sungguh berada di bawah batas minimum subsistensinya. Struktur tidak 

memungkinkan mereka membangun kekuatan, mengorganisir dan mewujudkan 

kekuasaannya berhadapan dengan "pihak yang kuat". Mereka terpecah belah, 

kurang integrasi dan kurang mempunyai kekuasaan atas diri sendiri, otonomi yang 

cukup untuk menghadapi pihak yang kuat. Jadi kekerasan personal maupun 

struktural membahayakan jasmani, tetapi kekerasan struktural lebih sering dilihat 

sebagai kekerasan psikologis. Perbedaannya hanya dalam cara tetapi akibatnya 

memperlihatkan hasil yang serupa (Windhu, 1992: 75). 

Perbedaan kekerasan personal dan kekerasan struktural tidak tajam. 

Keduanya bisa mempunyai hubungan kausal dan mungkin pula hubungan dialektis. 

Pembedaan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural berarti melalaikan 

unsur struktural dalam kekerasan personal dan unsur personal dalam kekerasan 

struktural. 

Walaupun kekerasan sudah menjadi satu dengan struktur, namun ada saja 

orang yang tampaknya menjadi beringas dalam hampir semua kejadian. Ini berarti 

mereka menampakkan kecenderungan kerasnya di luar konteks struktural yang 

masih bisa diterima masyarakat luas (Windhu, 1992: 76). 

Menurut Galtung satu jenis kekerasan tidak mengandaikan kehadiran nyata 

jenis kekerasan lainnya. Namun, juga diakui bahwa kemungkinan kekerasan 

struktural nyata mengandaikan kekerasan personal tersembunyi. Misalnya, jika 
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struktur terancam, mereka yang mendapat keuntungan dari kekerasan struktural, 

terutama mereka yang berada pada posisi puncak akan berusaha mempertahankan 

status untuk melindungi kepentingan‑ kepentingannya. Mereka ini bisa saja tidak 

tampil terang‑terangan untuk membela struktur, tetapi dengan menggunakan "alat" 

(polisi, tentara bayaran) untuk memerangi sumber-sumber kekacauan, sementara 

mereka sendiri tetap tinggal jauh terasing dan terpencil dari pergolakan kekerasan 

personal (Windhu, 1992: 77). 

E.8. Kekerasan Di Dalam Media Massa 

Media massa memang tidak sepenuhnya menjadi penyebab primer atau 

utama dari tindak kekerasan yang terjadi dimasyarakat karena juga ada faktor lain 

penyebab nyata atau foundumental . Kekerasan merupakan masalah yang umum 

terdapat dalam masyarakat. Tidak terkecuali di dalam media massa. Masalah 

kekerasan ini juga menjadi masalah pelik dan merupakan masalah yang hingga saat 

ini belum mendapatkan penyelesayannya. Media massa yang seharusnya 

memberikan manfaat positif kepada masyarakat, namun apabila diadapkan dengan 

masalah seperti ini justru memberikan manfaat yang sebaliknya (Haryatmoko, 2008 

: 120).  

Tayangan kekerasan yang ditampilkan dalam media massa terus berlanjut 

hingga saat ini. Bahkan, tayangan kekerasan ini terlihat juga dalam tayangan 

program yang ditujukan untuk anak-anak. inilah yang menjadi masalah serius yang 

seharusnya kita perangi. Karena bila terus dibiarkan, maka dapat berpengaruh pada 

perkembangan, prilaku dan persepsi anak-anak (Haryatmoko, 2008 :124-125). 

Kekerasan kekerasan yang terjadi di layar televisi atau film dipercayai 

penyebab dari kekerasan dan agresi yang sebenarnya telah terjadi menyebabkan 
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munculnya ribuan penenlitian, tetapi tidak ada persetujuan yang kuat akan derajat 

pengaruh yang disebabkan oleh media. Ketika orang menonton kekerasan, makan 

akan mengaktifkan atau ‘menyiapakan’ pemikiran dan evaluasi lain yang terkait, 

mengarah kecenderungan yang lebih kuat untuk menggunkan kekerasan dalam 

situasi pribadi.38 

Pola dan persepsi perilaku agresif anak – anak merupakan cermin dari apa 

yang mereka alami dalam lingkungan yang sebenarnya : fustasi, agresi, keadaan 

yang problematis. Kekerasan di dalam media utamanya di tampilkan dalam bentuk 

yang kontek-kontek yang menyenangkan dan memuaskan kebutuhan yang berbeda 

– beda.39  

Kekerasan media menghasilkan peningkatan jangka pendek dalam agresi 

dengan mengaktifkan pemikiran-pemikiran agresif, meningktakan ketergugahan 

secara fisiologis, dan memicu kecenderungan otomatis untuk mrngimitasi prilaku 

yang diamati ( khususnya di antara anak – anak. Kekerasan media menghasilkan 

peningkatan kerja jangka panjang dalam agresi dan kekerasan dengan menciptakan 

naskah – naskah agresif yang tahan lama dan secara otomatis mudah diakses, serta 

keyakinan yang mendukung kekerasan dan sikap mengenai perilaku sosial yang 

pantas.40 

Hubungan sebab akibat antara kekerasan media dan perilaku dipengaruhi 

oleh :41 

                                                           
38 McQuail Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa , Buku 2, Edisi 6. Jakarata: Salemba 

Humanika. h.238-239. 
39 Ibid, h.240. 
40 Baran, Stenley J dan  Davis, Dennis K. 2010. Teori Komunikasi Massa : Dasar, Pergolakan, 

dan Massa. Jakarta : Salemba Humanika. h 234. 
41 Ibid. 
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 Karakteristik penonton, seperti umur, agresivitas, persepsi 

mengenai realisme tayangan. 

 Lingkungan sosial penonton, yaitu keluarga dan orang tua 

 Aspek tayangan itu sendiri, seperti karakteristik pelaku, realisme 

penggambarannya, pembenaran kekerasan, dan penggambaran 

akibatnya. 

E.9 Pesan Kekerasan Di Dalam Film.  

Bagi kehiupan manusia saat ini perkembangan teknologi informasi di satu 

sisi berdampak sangat berarti. Akan tetapi dampak negatif dari teknologi informasi 

juga perlu diantisipasi. Di era kini banyak sekali tayangan kekerasan di 

pertontonkan secara tebuka oleh media massa. Hal tersebut haruslah dicermati lebih 

dalam karena itu merupakan bentuk “pendidikan terselubung” sebagai pelajaran 

bagaimana cara menganiaya, membuli, memlukai, dll ). 

Tidak hanya film action atau perang saja yang memiliki dan 

mempertontokan suatu tindak kekerasan dalam ceritanya. Film animasi yang 

terkesan lucu dan menggemaskan juga sangat banyak sekali unsur kekerasan di 

dalamnya. Padahal kebanyakan film animasi segmentasinya di tujukan untuk anak 

– anak yang seharusnya selain sebagai sarana unsur hiburan juga harus ada unsur 

mendidik. 

Meskipun tayangan kekerasan tersebut adalah suatu rekayasa, penayangan 

secara utuh tindak kekerasan di dalam film baik dari awal hingga akhir cerita, 

langsung atau tidak langsung, hal tersebut dapat memberikan contoh kepada 

khalayak bagaimana cara bertindak keras sebagai wujud kekerasan. Namun sebagai 
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media pembelajaran apakah pantas jika tayangan tayangan kekerasan dalam film di 

tonton oleh anak – anak dan remaja. 

Peneliti berharap LSF ( Lembaga Sensor Film ) yang di bentuk pemerintah 

sebagai lembaga yang mengevaluasi berbagai tayangan isi film dan KPAI ( Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia ) yang ada pada tingkat daerah hingga pusat dapat 

bekerja secara signifikan. Tidak hanya mengomentari atas berbagai kasus yang 

terjadi namun juga harus dapat bertindak tegas dan mengevaluasi  dan memberi 

rekomendasi sesuai dengan bidang yang ditangani. 

Tayangan televisi yang bukan film seperti Smack Down WWF adalah 

wujud nyata sebagai tayangan yang meracuni perilaku anak bertindak keras dan 

bahkan meyebakan kematian. Tentunya cukup itu saja untuk dijadikan sebagai 

pemebelajaran bagi masyarakat dan jangan ada korban lagi. Sebisa mungkin harus 

di hentikan percontohan masal suatu tindak kekerasan melalui media massa. 

Memang sangat sulit memisahkan kekerasan dari industri hiburan, yang 

salah satunya film.sama sulitnya jika harus mencari siapa yang harus disalahkan 

terhadap masuknya tayangan – tayangan kekerasan di dalam industri hiburan. 

E.10 Jenis Film. 

Film secara garis besar pada dasarnya memiliki dua kategori, yaitu film 

Fiksi (cerita) dan Non Fiksi (non cerita). 

1. Film Fiksi : merupakan film yang dibuat berdasarkan cerita 

fiktif/karangan. Film fiksi pada dasarnya bersifat komersial, maksutnya 

dipertujukan untuk mendapatkan provit. Biasanya ditayangkan pada 

bioskop dengan harga tiket tertentu atau diputar ditelevisi dengan 

dukungan sponsor. Ragam film fiksi cukup banyak, diantaranya film 
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horor, comedi, animasi, action, percitaan, dll. Film fiksi juga dibagi lagi 

menjadi dua berdasarkan durasi, film pendek dan film Panjang. Film 

pendek berdurasi dibawah 60 menit. Sedangkan film panjang berdurasi 

90-100 menit, ada juga 120 menit bahkan lebih.  

2. Film Non Fiksi : film jenis ini merupakan film yang  di buat 

mengambil kisah kisah nyata sebagai subyek isi dalam film atau sebuah 

rekaman kejadian fakta yang tanpa dibuat buat tentang sebuah kejadian, 

alam, hewan, flora, fauna dan bisa juga manusia . Dalam film non fiksi 

ada dua tipe. Pertama film faktual, film ini manmpilkan fakta, kamera 

hanya sekedar merekam peristiwa. Bahkan biasanya dalam bentuk 

sebagai film cerita dan dokumentasi. Kedua film dokumenter, suatu 

sarana yang tepat untuk mengungkapkan realitas, menstimuli 

perubahan, dengan kata lain menunjukan realitas kepada masyarakat 

secra normal. 

E.11 Film Yang Bermutu Dan Berkualitas. 

Film sebagai bagian dari media komunikasi massa yang menyampaikan 

pesan secara luas kepada masyarakat haruslah memiliki mutu dan kualitas dan layak 

untuk dipertontonkan. Menurut Effendy (1992: 226) film yang memiliki mutu dan 

berkualitas adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi Trifungsi film. Fungsi film adalah sebagai hiburan, pendidikan, 

dan penerangan. Film sendiri sejatinya saat ini merupakan sarana hiburan. 

Orang yang menonton tentunya mencari hiburan, untuk membuat tertawa, 

membuat haru hingga mencucurkan air mata, ataupun gemetar ketakutan. 

Apabila di dalam film juga membawakan pesan yang mendidik dan 
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memberikan penerangan, maka film tersebut dapat dinilai sebagai salah satu 

film yang bermutu dan berkualitas. 

2. Konstrutif. Film yang bersifat konstruktif adalah kebalikan dari apa yang 

bersifat deskuktif, yakni dimana di dalam adegan suatu film prilaku aktor 

atau aktris serba negatif yang bisa ditiru oleh masyarakat, terutama anak –

anak maupun muda mudi. Jika dalam sebuah film tidak menampilkan atau 

mempertontonkan adegan seperti itu, maka bisa jadi film tersebut dapat 

dinilai sebagai memenuhi unsur lain sebagai film yang bermutu dan 

berkualitas. 

3. Artistik, Etis, Logis. Film bagian dari sebuah karya seni memanglah harus 

artistik. Dan bahkan jika lebih dari itu terdapat unsur etika dalam sebuah 

cerita di dalamnya dan pesan yang disampaikan di dalam film logis, maka 

film tersebut juga dapat dinilai sebagai keriteria sebuah film yang 

berkualitas dan bermutu . 

4. Persuasif. Film yang bersifat persuasif ialah film yang jalan ceritanya serta 

pesan yang disampaikan mengandung ajakan secara halus, tentunya dalam 

hal positif. Bisa seperti ajakan berpartisipasi dalam pembangunan nasional 

dan membangun karakter bangsa yang sedang dijalankan oleh pemerintah. 

E.12 Analisis Isi.  

Analisis isi banyak dipakai dalam lapangan ilmu komunikasi. Bisa 

dikatakan analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam disiplin ilmu 

komunikasi. Utamanya analisis isi dipergunakan untuk menganalisis isi media baik 

cetak atau elektronik. Diluar itu analisis isi juga dipakai untuk mempelajari semua 



33 
 

isi kontek komuniasi baik komunikasi antar pribadi, kelompok, maupun  organisasi. 

Asalkan terdapat  dokumen yang tersedia, anaisis isi dapat diterapkan.42 

Di dalam ilmu komunikasi analisis isi merupakan salah satu metode utama. 

Penelitian yang mempelajari analisis isi media ( surat kabar, radio, film, dan 

televisi) menggunakan anlaisis isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari 

gamabaran isi, karakteristik, pesan, dan perkembangan tren dari suatu isi.43 

Analisis isi adalah Suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk 

mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi 

ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak 

(manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliable, dan dapat direplikasi. 

Dalam analisis isi terdapat dua asumsi dasar. Asumsi yang pertama adalah 

kaitanya antara objek rujukan ekternal dengan rujukan terhadapnya di dalam teks 

yang akan membuatnya jelas dan tidak ambigu. Asumsi kedua adalah bahwa 

frekuensi kejadian dari rujukan yang terpilih akan secara valid mengungkapkan 

makna utama dari teks dengan cara yang objektif.44 

Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika 

dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal 

komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun nonverbal. Sejauh ini, makna 

komuniaksi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi. 

Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur 

khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta, dan panduan praktis 

                                                           
42 Eriyanto. 2011. Analisis Isi. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. h 10. 
43 Ibid. h 11. 
44 McQuail Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa , Buku 2, Edisi 6. Jakarata: Salemba 

Humanika. h.104. 
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pelaksanaannya. Ia adalah sebuah alat. Suatu alat dari ilmu pengetahuan haruslah 

memiliki sifat yang reliable, terutama ketika peneliti lain, dalam waktu dan keadaan 

yang berbeda, menerapkan teknik yang sama terhadap data-data yang sama, maka 

hasilnya harus sama. Ini adalah tuntutan agar analisis isi reliable.  

Urutan dasar dalam penerapan analisi isi ini adalah sebagai berikut :45 

1. Pilih satu wilayah atau contoh konten. 

2. Bangun kategori kerangka dari rujukan eksternal yang relevan dengan 

tujuan penelitian ( misalnya sekolompok partai politik atau negera yang 

dapat dirujukan di dalam konten ). 

3. Pilih sebuah “Unit Analisis” dari konten ( dapat berupa kalimat, kata, 

poin penting, keseluruhan berita, sebuah gambar, urutan, dan 

sebagainya ). 

4. Sesuaikan konten dengan kategori kerangka dengan menghitung 

frekuensi dari rujukan kepada poin yang relevan di dalam kategori 

kerangka, per-unit konten yang terpilih. 

5. Nyatakan hasilnya sebagai sebuah distribusi keseluruhan dari wilayah 

yang utuh atau sampel konten yang terpilih dalam kaitanya dengan 

frekuensi kejadian dari rujukan yang dicari. 

Analisis isi dapat dikarakterisasikan sebagai metode penelitian makna 

simbolik pesan-pesan. Hal ini diakibatkan oleh pesan mempunyai makna yang 

ganda yang bersifat terbuka. Data dapat dilihat dari berbagai perspektif, khususnya 

data tersebut bersifat simbolik. Pesan dapat menyampaikan isi kepada banyak 

penerima. Selain itu makna tidak harus tersebar, walaupun consensus atau 

                                                           
45 Ibid. 
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persetujuan intersubyektif mengenai makna sebuah pesan akan sangat 

memudahkan analisis isi, consensus tersebut hanya berlaku untuk aspek yang paling 

jelas atau manifest dari komunikasi. 

Dibandingkan analisis survei, analsis isi dianggap lebih reliabel ( dapat 

diproduksi kembali ) dan tidak unik bagi peneliti. Metode analisis isi ini 

menghasilkan rangkuman statistik atas realitas media yang lebih besar. Metode ini 

ini digunakan untuk banyak tujuan, tetapi terutama untuk membandingkan konten 

media dengan distribusi frekuensi yang diketahui dalam realitas sosisal. Hasil 

analisis isi juga berdasarkan bentuk dari pembacaan konten yang tidak mungkin 

dilakukan oleh pembaca sebenarnya, di bawah kondisi normal. Makna yang baru 

tersebut bukan sebagaimana yang dimaksutkan oleh pengirim asli ataupun dari teks 

itu sendiri maupun dari khalayak, tetapi merupakan konstruksi satu penafsiran 

tersendiri.46 

E.13 Definisi Konseptual. 

E.13.1. Kekerasan. 

Secara etimologis, makna kekerasan dalam bahasa Inggris lebih jelas dan 

spesifik, karena dalam pemaknaannya mengajukan ciri yang relevan dan logis. Jika 

disusun dalam sebuah premis mayor, maka pemaknaannya adalah sebagai berikut:47 

Rumusan Dasar: Kekerasan adalah tindakan (action) atau 

kebijakan/keputusan (act) apapun yang disertai penggunaan kekuasaan/kekuatan 

(force) dalam bentuk apapun, yang ditujukan untuk menyakiti, merusak, 

menguasai, mematikan atau memusnahkan apapun dengan jalan yang bertentangan 

                                                           
46 McQuail Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa , Buku 2, Edisi 6. Jakarata: Salemba 

Humanika, h.105. 
47___, Memaknai kekerasaan, Diakses pada tanggal 13Agustus 2015 pukul 12.10 WIB  
https://makaarim.wordpress.com/2012/07/18/memaknai-kekerasan/#_ftn37 
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dengan hukum, perjanjian, prinsip/norma atau sesuatu yang harus diperlakukan 

dengan hormat. 

Rumusan Premis: Setiap tindakan/kebijakan disertai penggunaan 

kekuasaan/kekuatan dengan tujuan buruk (yang eksplisit maupun implisit) dan/atau 

menentang nilai tertentu (yang sah/disepakati/logis) adalah kekerasan. 

Kekerasan memiliki jenis yang beragam. Adapun jenis kekerasan yang di 

sampaikan Poerwandari  (dalam Sunarto, 2009: 57-58) sebagai berikut : 

1. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap 

korban dengan cara memukul, menampar, mencekik, menendang, 

melempar barang ketubuh, menginjak, melukai dengan tangan 

kosong/senjata tajam dan api, menganiaya, menyiksa, bahkan hingga 

membunuh. 

2. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku 

terhadap mental korban dengan cara berteriak –teriak, meyumpahi, 

mengancam, merendahkan, melecehkan, menguntit atau mematamatai, 

dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang 

diarahkan kepada orang-orang dekat korban. Misal keluarga, suami, 

istri, anak, kerabat dekat, dll ). 

3. Kekerasan seksual, kekerasan ini meliputi tindakan yang mengarah ke 

ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan 

tindakan –tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa 

korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang 

tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan 

melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, 
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memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban, memaksa 

melakukan kegitan seksual yang tidak disukai dan pornografi. 

4. Kekerasan finansial meliputi tindakan mengambil uang korban, 

menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial 

korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai 

sekecil-kecilnya. 

5. Kekerasan spiritual berwujud merendahkan atau melecehkan keyakinan 

dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang 

tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikan ritual dan keyakinan 

tertentu. 

6. Kekerasan fungsional berupa pembatasan peran sosial wanita hanya 

sebagai isteri, ibu rumah tangga dan pelaksanaan fungsi reproduksi 

lainya. 

E.13.2  Film Animasi 

Film animasi berasal dari dua unsur, yaitu film yang berakar pada dunia 

fotografi dan animasi yang berakar pada dunia gambar. Hal yang harus diketahui di 

dalam animasi yaitu masalah teknik animasi dan masalah teknik 

mengkomunikasikan sesuatu dengan tekni k ani masi. Perkembangan teknik film 

animasi yang terus berkembang dengan gaya dan ciri khas masing-masing pembuat 

di berbagai Negara di Eropa, di Amerika sampai negara-negara di Asia, terutama di 

Jepang, film kartun berkembang cukup pesat. 

Meski demikian, animasi tidak secara eksplisit dinyatakan pada obyek-

obyek mati yang kemudian digerakkan. Benda-benda mati, gambaran-gambaran, 

dan bentuk yang digerakkan dapat di katakan sebagai suatu bentuk animasi akan 
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tetapi esensi dari animasi tidak sebatas pada unsur menggerakkan itu sendiri, jika 

kehidupan memang diidentikkan dengan pergerakan, maka kehidupan itu sendiri 

juga mempunyai karakter kehidupan. Arti animasi tidak semata-mata hanyalah 

menggerakkan, tetapi juga memberikan suatu karakter pada obyek-obyek yang 

akan dianimasikan. 

F. Metode Penelitian. 

F.1 Pendekatan Penilitian Dan Tipe Penelitian. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pedekatan kuantitatif. bahwa 

penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengutamakan pada pengukuran 

variabel, dengan menggunakan perhitungan (angka-angka) atau uji statistik 

(Hamidi, 2007:4)48. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk 

menghasilkan uraian data yang valid mengenai  penyampaian pesan - pesan tindak 

Kekerasan di dalam film animasi Minions  2015. 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe peneilitian deskriptif. 

Adapun tujuan dari penilitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, 

sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.49   Di dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan tipe peneilitian deskriptif  karena peneiliti akan 

mendiskripsikan bagaimana adegan Kekerasan ditampilkan dalam film Minions  

2015. Data yang di kumpulkan adalah berupa data kata – kata, gambar, dan angka 

– angka. Dengan begitu penelitian ini nantinya akan berisi kutipan – kutipan data 

untuk memberi gambaran penyaijian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal 

                                                           
48 Hamidi, 2007. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press. h 4. 
49 Nazir Moh. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. h 54. 
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dari wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya (Maleong, 2000:6).50 

Adapun dasar penelitian ini  peneiliti menggunakan metode analisis isi 

(Content  Analysis) sebagai dasar penelitian. Dimana analisis isi merupakan 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi baik 

tertulis dan tercetak dalam media massa.  Esensi dari analisis isi yang peneliti 

gunakan untuk mengetahui isi seberapa banyak muatan pesan tindak kekerasan di 

dalam film animasi Minions 2015. 

F.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dari setiap durasi waktu scene 

yang mengandung adegan unsur tindak kekerasan di dalam film animasi Minions 

2015 karya sutradara Pierre Coffin dan Kyle Balda yang berdurasi 91 menit, 80 

scene. 

F.3 Struktur Kategori 

Menggunakan metode analisis isi dalam penelitian kuantitatif 

pengkategorisasian merupakan salah satu hal yang penting dalam memperoleh 

validitas dari data yang diteliti. Maka dari itu peneliti akan membatasi isi dari scene 

- scene dalam film animasi Minions 2015 yang akan diteliti dengan 

mengkategorisasikannya. Adapun kategorisasi yang peneliti kategorisasikan dalam 

aspek – aspek tindak kekerasan adalah sebagai berikut : 

F.3.1 Kekerasan Fisik. 

Kekerasan yang mengandung kekerasan bersifat nyata, dapat dilihat dan 

dirasakan tubuh, baik pada saat kekerasan itu terjadi atau setelahnya. Akibat dari 

                                                           
50 Moleong Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. h 6. 
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kekerasan ini dapat menyebakan kerusakan fisik ( cacat, luka dalam, luka luar, 

lebam, kulit sobek, bengkak) bahkan kematian. Berikut Indikatornya : 

a. Penganiayaan 

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk menyakiti 

seseorang untuk tujuan orang lain merasakan sakit baik sakit dalam maupun luar. 

Indikator dari sub kategori penganiayaan dalam film animasi Minions 2015 ini 

meliputi : 

 Memukul/ Menampar dengan tangan kosong atau dengan 

alat/benda/senjata. 

 Menyiksa dengan benda / alat. 

 Menendang. 

 Mendorong hingga jatuh. 

 Mencekik. 

 Menginjak. 

b. Pembunuhan.  

Suatu perbuatan yang sadis dengan  yang melanggar hukum publik dan 

agama  yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan dan alasan yang 

bermacam macam seperti dendam, iri, politik, kecemburuan, atau membela diri. 

Cara melakukan pembunuhan juga bermacam- macam cara. Berikut Indikator dari 

sub kategori pembunuhan dalam film animasi Minions 2015 ini meliputi : 

 Penembakan hingga menghilangkan nyawa seseorang. 

 Penusukan / pemotongan dengan senjata tajam hingga 

menghilangkan nyawa seseorang. 
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 Pengeboman / peledakan hingga menghilangkan nyawa 

seseorang. 

 Memukul baik dengan tangan kosong atau benda hingga 

menghilangkan nyawa seseorang. 

F.3.2 Kekerasan Psikologis. 

Suatu perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan untuk menyerang pikiran, 

jiwa atau rohani orang lain. Akibat dari kekerasan ini dapat mengakibatkan orang 

yang diserang menderita sakit secara mental dan psikis. Berikut Indikatornya : 

a. Ancaman 

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk tujuan 

memberikan rasa tidak nyaman atau ketakutan baik menggunakan kata kata verbal 

atau senjata ( pisau, pistol, dll ). Indikator dari sub kategori ancaman dalam film 

animasi Minions 2015 ini meliputi: 

 Membentak. 

 Menyumpahi 

 Menguntit. 

 Metakut – takuti dengan perkataan. 

 Metakut – takuti dengan senjata tajam/api. 

b. Penghinaan 

Suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar tidak suka atau benci untuk 

merendahkan atau menjelek jelekan orang lain yang menyebabkan orang lain sakit 

hati. Indikator dari sub kategori penghinaan dalam film animasi Minions 2015 ini 

meliputi : 
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 Mengejek. 

 Ucapan yang merendahkan orang lain. 

 Berkata kata kotor kepada orang lain. 

 Menertawakn hal yang tidak pantas ditertawakan ( orang 

yang kesakitan, orang yang salah, dsb ). 

 Manatap sinis kepada seseorang. 

 Senyuman yang sinis seseorang. 

 Mengacuhkan lawan bicara. 

F.4 Unit Analisis dan Satuan Ukur. 

dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah scene. Dimana dalam 

film Animasi Minions 2015 setiap scene baik berupa akting dan dialog yang 

mengandung tindak kekerasan akan diambil dan kemudian dimasukan ke dalam 

kategori – kategori yang telah ditentukan. Sedangkan satuan ukur dalam penelitian 

ini adalah scene dari setiap ketegorisasi tindak kekerasan.  

F.5 Jenis  dan Teknik pengumpulan Data. 

F.5.1 Jenis Data. 

Data Primer : data yang utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

objek penelitian dengan mengamati dan menganalisis data yang ada, yaitu soft file 

film Minions 2015.  

Data Sekunder : data yang diperoleh peneliti untuk mendukung data utama 

agar lebih kuat dan akurat. Data sekunder dapat diperoleh dari buku – buku  

literatur, artikel – artikel dari internet dan media cetak yang tentunya berkaitan 

dengan data primer baik itu dari segi tindak kekerasan dan isi film Minions 2015. 
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F.5.2 Teknik Pengumpulan Data. 

Setelah dilakukan pengamatan bersama pada tayangan film animasi 

Minions 2015 selanjutnya akan dimasukan dalam lembar Koding. Lembar Koding 

adalah cara yang peneliti gunakan untuk menghitung atau mengukur aspek tindak 

kekeraan yang ada dari isi film Minions 2015 sesuai kategori - ketegori yang telah 

peneliti tentukan. Tujuannya untuk memberikan kode-kode tertentu kepada 

masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya, 

selanjutnya data tersebut diisi oleh kedua koder yang telah ditentukan yang 

bertujuan untuk mencari tingkat kesepakatan antara kedua pelaku coding dengan 

peneliti. Tidak hanya itu peneliti juga akan melengkapinya dengan melakukan 

screen capture adegan-adegan yang peneliti pilih yang sesuai dengan kategori dan 

mendiskripsikanya. Berikut contoh lembar koding : 

Tabel. 1 

Contoh Lembar Koding 

Scene 
Durasi 

Perscene 

Durasi Kemunculan 

Tindak Kekerasan 

Perscene 

*Score Kemunculan 

Tindak Kekerasan 

Perscene 

Tindak Kekerasan 

Perscene yang 

Dominan 

KF KP KF KP KF KP 
Pa Pb Ac Ph Pa Pb Ac Ph Pa Pb Ac Ph 

1              

2              

3              

4              

Jml              

Total     

 

 

Keterangan : 

1. KF : Kekerasan Fisik. 

2. KP : Kekerasan Psikologis. 
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3. Pa : Penganiayaan. 

4. Pb : Pembunuhan. 

5. Ac : Ancaman. 

6. Ph : Penghinaan 

 

*Score : 

 1-5 detik  = 1 

 1-10 detik  = 2 

 1-15 detik = 3 

 1-20 detik = 4 

 1-25 detik = 5 

 1-30 detik = 6 

 1-35 detik = 7 

 1-40 detik = 8 

 1-45 detik = 9 

 1-50 detik = 10 

 1-55 detik = 11 

 1-60 detik = 12 

 1-65 detik = 13 

 1-70 detik = 14  

 1-75 detik = 15 

 1-80 detik = 16 

 1-85 detik = 17 

 1-90 detik = 18 

 1-95 detik = 19 

 1-100 detik = 20 

 1-105 detik = 21 

 1-110 detik = 22 

 1-115 detik = 23 

 1-120 detik = 24 

 1-125 detik = 25 

 1-130 detik = 26 

 1-135 detik = 27 

 1-140 detik = 28 

 1-145 detik = 29 

 1-150 detik = 30 

 1-155 detik = 31 

 1-160 detik = 32 

 1-165 detik = 33 

 1-710 detik = 34  

 1-175 detik = 35 

 1-180 detik = 36 
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 1-85 detik = 37 

 1-190 detik = 38 

 1-195 detik = 39 

 1-200 detik = 40 

 1-205 detik  = 41 

 1-210 detik  = 42 

 1-215 detik = 43 

 1-220 detik = 44 

 1-225 detik = 45 

 1-230 detik = 46 

 1-235 detik = 47 

 1-240 detik = 48 

 1-245 detik = 49 

 1-250 detik = 50 

 1-255 detik = 51 

 1-260 detik = 52 

 1-265 detik = 53 

 1-270 detik = 54  

 1-275 detik = 55 

 1-280 detik = 56 

 1-285 detik = 57 

 1-290 detik = 58 

 1-295 detik = 59 

 1-300 detik = 60
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Tabel.2 

Distribusi Frekuensi Scene Kategori Kekerasan Fisik 

 

Indikator 
Kemunculan 

Scene 
Total Prosentase 

Prosentase dari 

80 Scene film 

Minions 
Durasi 

Total 

Durasi 

Penganiayaan       

Pembunuhan       

Jumlah      

 

Tabel.3 

Distribusi Frekuensi Scene Kategori Kekerasan Psikologis 

Indikator 
Kemunculan 

Scene 
Total Prosentase 

Prosentase dari 

80 Scene film 

Minions 
Durasi 

Total 

Durasi 

Ancaman       

Penghinaan       

Jumlah      

 

Kemudian lewat tabel distribusi frekuensi dan durasi ini akan dilakukan analisa 

deskriptif sebagai penunjang dari deskriptif screen capture adegan - adegan dalam 

scene film animasi Minions  2015 yang sesuai struktur kategori yang telah peneliti 

tentukan. 

F.7 Teknik Anaslisis Data. 

Dalam menganalisis data peneliti akan melakukan analisis data dengan cara 

mengkategorisasikan kumpulan tindak kekerasan yang telah diperoleh dari adegan 

setiap scene dalam film animasi Minions 2015. Dalam analisis isi, alat ukur yang 

dipakai adalah lembar koding (coding sheet). peneliti harus memastikan bahwa lembar 
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koding yang akan kita pakai adalah alat ukur yang terpercaya (reliabel).51 Dalam 

mengisi lembar koding, peneliti akan dibantu oleh orang lain (koder) yang ditunjuk 

untuk menjadi pembanding atau hakim guna mengukur ketepatan penilaian peneliti 

terhadap kategori pada unit analisis yang telah ditentukan dalam penelitian ini.  

Adapun koder yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah Dwi Sudjarwadi 

dan Angga Aji Prasetya. Peneliti memilih keduanya menjadi koder sebab keduanya 

merupakan dua orang yang peneliti anggap memiliki kredibilitas dalam dunia 

sinematografi dan kritis dalam melihat sebuah isi dari film - film yang di tontonnya. 

Dan mereka berdua juga sudah menonton film Minions  2015.  

F.8 Uji Reliabilitas. 

Untuk menguji reliabilitas, peneliti menggunakan Formula Holsti. Peneiliti 

dibantu oleh kedua koder. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kategori dan indikator yang digunakan sudah rliable atau belum.  

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penelitian dari kedua koder peneliti 

menggunakan rumus Hostly sebagai berikut :52 

 2M 

CR =  

         N1 + N2  

Keterangan : 

CR : Coeficient Reliabality 

 M : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder) 

N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh koder 1 

                                                           
51 Eriyanto. 2011. Analisis Isi. Jakarta : Kencana Prenasa Media Grup. h 281. 

52 Wimmer, R.D., dan Dominick, J.R. 2000. Mass Media Research:An Introduction. New York: 

Wadsworth. h 157. 
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 N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh koder 2  

Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak ada 

satupun yang disetujui oleh para koder dan 1 berati persetujuan sempurna diantara 

para koder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitas. Dalam formula 

Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, 

kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 atau 70%, berarti 

alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi jika dibawah 0,7 atau 70% berarti alat ukur 

Lembar koding bukan alat yang reliabel. 

Dalam formula Hostly memepunyai kelemahan mendasar yakni tidak 

memperhitugkan peluang probabilitas. Untuk itu demi menyempurnakan atau 

memperkuat hasil uji reliabilitas peneliti hitung kembali dengan mengunakan rumus 

Scoot Pi sebagai berikut :53  

 

(% observed agreement- % expected agreement) 

Pi =   

(1- % expected agreement) 

Keterangan : 

Pi   :Nilai keterhandalan (validitas) 

Observed agreement  :Jumlah yang disetujui oleh pengkode yaitu C.R 

Expected agreement  :Persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategorisasi, 

dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari proporsi keseluruhan, yaitu proporsi 

dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

                                                           
53 Wimmer, R.D., dan Dominick, J.R. 2000. Mass Media Research:An Introduction. New York: 

Wadsworth. h 157-158 


