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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan media massa pada saat ini telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena media massa mempunyai peranan 

dalam penyampaian informasi mengenai kejadian atau peristiwa baik yang telah 

terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dalam masyarakat modern seperti saat ini, 

media massa mempunyai peran yang sangat penting sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

ataupun individu selalu ada keterkaitannya dengan aktivitas komunikasi massa. 

Bagi masyarakat pada umumnya, program komunikasi melalui media massa 

seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, film dan internet menjadi kebutuhan 

sehari-hari. 

Dalam uraikan di atas film termasuk salah satu bagian dari media massa. 

Film merupakan  karya seni dari perwujudan dan sebuah cerita yang kemudian 

menjadi bentuk hiburan audio visual yang berfungsi menghibur, menyampaikan 

pesan-pesan dan informasi bagi penontonnya. Film juga mampu membawa 

imajinasi, emosi, dan ketakutan bagi penontonnya. Salah satu contohnya pada 

film pembunuhan, pada saat adegan sang pembunuh mencari korbannya untuk 

dibunuh otomati penonton yang menyaksikan akan terbawa suasana, emosi mulai 

terpacu dan sedikit rasa cemas atau ketakutan. Film menjadi sangat berkembang 

pada saat ini karena film merupakan media yang cukup efektif untuk 
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menyampaikan pesan secara komplit baik itu verbal ataupun non verbal. 

Disamping itu film dijadikan media artistik oleh para pembuat film karena 

menggabungkan dari karya seni seperti seni rupa, arsitektur, seni sinematografi, 

seni fotografi, seni teater, seni musik, dan lain-lain. 

Film kalau dilihat dari fungsinya tidak hanya menyebarkan pesan berupa 

informasi saja, tetapi memberikan pengetahuan umum bagi yang menonton baik 

sosial, budaya, politik dan ekonomi yang sifatnya mendidik, dengan pengaruhnya 

yang mampu membujuk atau mengubah sikap pandangan dan pelaku didalam 

masyarakat berkehidupan. Selain film adalah salah satu bagian dari media massa, 

film sendiri juga mempunyai fungsi yang bersifat menghibur bagi masyarakat luas 

seperti program acara yang mengandung unsur humor, kesenian, dan lain-lain. 

Dimana pesan yang bersifat menghibur tersebut  di setting sedemikian rupa 

sehingga menarik dan menghibur masyarakat. 

Oleh karena itu, film mustahil di pisahkan dengan kehidupan masyarakat 

modern seperti saat ini. Karena film bukanlah hal yang baru bagi masyarakat, 

terutama pada masyarakat yang tinggal di perkotaan khususnya untuk para remaja 

film seperti menjadi kebutuhan pokok. Film dapat mencerminkan peran dirinya 

sebagai saluran mekanik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dari dan 

untuk manusia.  Dari sudut pandang komunikasi, informasi, ide atau pesan yang 

di kemas kedalam bentuk cerita merupakan pendekatan yang persuasif atau 

membujuk. Meskipun memiliki perbedaan dalam cara pendekatannya, hamper 

semua film mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai salah satu jenis hiburan. 

Karena di dalam sebuah film juga terkandung nilai-nilai yang menyampaikan 
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pesan moral, pesan social, pesan pendidikan, pesan kasih sayang, pesan religi, dan 

lain-lain. 

Produksi film di Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Untuk kurun 

waktu tahun 2000 sampai 2004, katalog film Indonesia 1926-2007 yang di susun 

JB. Kristanto mencatat sebanyak 74 film telah beredar di bioskop. Artinya, dalam 

kurun lima tahun itu, rata-rata di produksi hampir 15 film per tahun. Jumlah itu 

terus meningkat, pada tahun 2007 saja beredar lebih dari 70 judul film di 

Indonesia. Tahun 2008 diperkirakan jumlahnya berkisar 100 buah film (Heru 

Effendy, 2008:1) 

Film mempunyai banyak kelebihan, karena film sendiri telah melalui 

sejarah yang sangat panjang. Ada berbagai macam versi tentang pertama kali film 

ditemukan, atau lebih tepatnya pertama kali sebutan film digunakan. Dalam 

sejarahnya film pertama kali di pertontonkan didepan masyarakat dengan sistem 

membayar (paying audience) di Grand café boulevard de cafucines, Paris, Prancis 

pada 28 Desember 1895. Peristiwa ini sekaligus menandai lahirnya film dan 

bioskop di dunia. Karena lahirnya yang bersamaan inilah, berarti pada saat-saat 

awal, membicarakan film artinya juga harus membicarakan bioskop meskipun 

usaha untuk menemukannya telah dilakukan  jauh sebelum 1895. Dan itulah salah 

satu pelopor daripada film itu sendiri yang seperti kita kenal hingga saat ini. 

Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1900-an masyarakat kita 

sudah mengenal adanya film atau yang lebih dikenal dengan “Gambar Hidoep”. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya koran Bintang Betawi No.278, 5 Desember 
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1900 yang memuat iklan bioskop. Seni pertunjukkan film pada masa itu 

diselenggarakan oleh orang Belanda. Jenis bioskop terbagi menjadi tiga golongan 

berdasarkan status penonton, yaitu bioskop untuk orang Eropa, bioskop orang 

menengah, dan golongan orang pinggiran.  

Kisah dari suatu cerita dalam film memang menarik disaksikan akan tetapi 

isi dari tayangan tersebut ada sisi positif dan negatifnya, positifnya apabila cerita 

dalam film tersebut sangat mendidik dan membawa dampak positif bagi 

masyarakat, negatifnya sering kali dalam film memunculkan adegan kekerasan 

yang dapat mempengaruhi kondisi emosional penonton. Hal inilah yang membuat 

film saat ini banyak yang menuai kritik dari masyarakat pendahulu terhadap masa 

depan para remaja Indonesia. Karena kebanyakan film pada saat ini mengandung  

kekerasan, tayangan seperti ini yang nantinya ditakutkan oleh masyarakat karena 

dapat dinilai sebagai pendidikan kekerasan. Hingga tidak jarang pada saat ini 

ditemukan dalam sekitar kita yang menirukan adegan kekerasan tersebut. 

Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti dan menelaah film drama yang 

didalamnya mengandung kekerasan yang ditampilkan dalam film produksi 

Karuna Pictures yang berjudul “Lovely Man”. Film yang di sutradarai oleh Teddy 

Soeriaatmadja yang di rilis pada tanggal 30 September 2011 ini bercerita tentang 

Cahaya (Raihaanun), seorang gadis berusia 19 tahun yang layaknya gadis lulusan 

pesantren lainnya selalu tampil dengan jilbab dan tidak pernah lupa untuk 

melaksanakan shalat lima waktu. Tanpa seizin ibunya, Cahaya berangkat ke 

Jakarta dengan menggunakan kereta api. Tujuan Cahaya sebenarnya sangat 

sederhana, ia ingin bertemu dengan ayahnya yang bernama Syaiful (Donny 
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Damara) yang tidak pernah dijumpainya selama 15 tahun terakhir. Syaiful 

memang selalu mengirimkan uang kepada Cahaya melalui perantaraan ibunya. 

Namun, rasa rindu Cahaya sebagai seorang anak kepada ayahnya telah tidak lagi 

dapat terbendung. Setelah seharian menjelajahi Jakarta, Cahaya akhirnya dapat 

menemukan Syaiful dalam sebuah rupa yang berbeda dari apa yang ia bayangkan 

selama ini. Syaiful kini telah berganti nama menjadi Ipuy, berdandan menor, 

menggunakan gaun berukuran minim dan menjajakan dirinya di pinggir jalan. 

Cahaya kini menemukan ayahnya telah berubah menjadi seoarng sosok waria 

pekerja seks komersil. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah berapa banyak frekuensi kemunculan scene dan durasi munculnya 

kekerasan dalam film ”Lovely Man” karya Teddy Soeriaatmadja? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui besar frekuensi dan durasi munculnya kekerasan pada 

dalam film ”Lovely Man” karya Teddy Soeriaatmadja. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 
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1. Secara akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

kepada mahasiswa khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi agar mengetahui 

kekerasan yang disampaikan melalui sebuah film. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan gambaran umum 

tentang analisis isi pada karya film. Penelitian ini juga diharapkan agar 

pembuat film khususnya sineas muda mampu menangkap realitas sosial 

sehingga kedepannya film Indonesia bisa lebih berkualitas dan mampu 

bersaing di dunia internasional serta pesan yang disampaikan dapat diterima 

penikmat film dan masyarakat umum. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

E.1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak 

dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya, komunikasi massa berasal dari 

pengembangan kata media of mass communication (media komunikasi massa). 

Hal ini juga perlu ditekankan lagi karena ada beberapa media yang bukan 

termasuk media massa yakni media tradisional seperti kentongan, angklung, 

gamelan, dan lain-lain. Jadi, di sini jelas media massa menunjuk pada hasil 
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produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa (Nurudin, 

2007:3-4). 

Pool mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang 

berlangsung dalam situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak 

terjadi kontak secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir pada penerima 

melalui saluran-saluran media massa. Seperti surat kabar, majalah, radio, film, 

atau televisi (Wiryanto, 2000:3). 

Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. 

Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) akan semakin memperjelas apa itu 

komunikasi massa. Menurut mereka sesuatu bisa di definisikan sebagai 

komunikasi massa jika mencakupi hal-hal sebagai berikut: (dalam Nurudin, 

2007:8-9) 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern pula antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan 

di antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas 

audience dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan 
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jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak 

saling mengenal satu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasannya 

berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirbala. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penepis informasi). Artinya, 

pesan pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini 

berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok, atau publik di mana 

yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam 

komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan 

yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga 

rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai 

gatekeeper. 

  6.  Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, 

dalam berkomunikasi antar personal. Dalam komunikasi ini umpan balik 

langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar 

tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 
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E.1.2  Fungsi Media Massa 

Menurut (Don Michael Flournoy (ED). 1989:5) media massa atau pers 

memainkan peranan penting dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. 

Untuk memahami fungsi media massa di Indonesia sekarang, kesejajaran pers 

dengan pergerakan-pergerakan nasionalis dan harapan masyarakat luas bahwa 

pers harus tetap berperan dalam pembangunan nasional. Secara umum, fungsi pers 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. To inform (Menyiarkan informasi) 

Karena fungsi utama pers adalah menyampaikan informasi. Semua 

orang bersedia berlangganan dan berlangganan surat kabar karena 

memerlukan informasi tentang peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan 

informasi yang yang disampaikan harus aktual, akurat, faktual, menarik, 

penting, benar, utuh, jujur, adil, berimbang, relevan, dan bermanfaat. 

2. To educate (Mendidik) 

Peran sebagai pendidikan massa, surat kabar harus memuat tulisan-

tulisan yang mendidik, sehingga pembaca mendapatkan ilmu dan wawasan 

yang bertambah. 

3. To entertain (Menghibur) 

Pers disini berfungsi untuk menghibur dan pers harus mampu 

memerankan dirinya sebagai sarana penghibur yang menyenangkan serta 

menyegarkan bagi semua pembaca. 
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4. To mediate (Menghubungkan) 

Pers disini berfungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara 

masyarakat dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. Pers 

juga bisa menghubungkan semua yang terjadi di belahan bumi dengan 

adanya berita yang akan mereka buat. 

5. To influence (mempengaruhi) 

Pers mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat 

dengan cara pemberitaan yang diliput. 

F.  Film    

F.1.1  Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Menurut paradigmanya, alat komunikasi massa dibagi menjadi dua jenis 

yaitu paradigma lama (film, surat kabar, majalah, tabloid, buku, radio, televisi, 

kaset/CD) dan paradigma baru (surat kabar, majalah, tabloid, internet, radio, 

televisi) (Nurudin, 2007:13). 

Film sebagai media komunikasi massa memang tidak lepas dari hubungan 

antara film dan masyarakat itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oey Hong 

Lee (dalam Alex Sobur, 2003:126) yakni, film sebagai alat komunikasi kedua 

yang muncul di dunia, mempunyai masa pertumbuhan pada akhir abad ke-19, 

dengan perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan 

surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti dalam permulaan sejarahnya film 

dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak 
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mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan demografi yang 

merintangi kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 

dan permulaan abad ke-19. 

Film adalah media hiburan yang mempunyai nilai persuasi yang cukup 

besar. Film bisa diartikan sebagai sebuah gambar yang ditampilkan secara Audio 

Visual, yaitu dengan gambar bergerak, suara dan mempunyai suatu pesan tertentu 

didalamnya, banyak hal pesan positif yang terkandung dalam film, tujuan 

khalayak menonton film adalah untuk mencari sebuah hiburan. Menurut Ron 

Mottram (dalam Idi Subandi, 2007:172) didalam film terdapat tiga fungsi yang 

penting, yakni fungsi artistik, industrial dan komunikatif. Fungsi Artistik diartikan 

bahwa film mempunyai struktur narasi yang terdiri dari rangkaian peristiwa. 

Fungsi Industrial diartikan bahwa film juga bagian dari produksi ekonomi 

masyarakat. Fungsi Komunikatif diartikan bahwafilm adalah alat penyampaian 

atau pengiriman pesan. 

 Film lahir di penghujung abad ke-19 sebagai bentuk dari perkembangan 

teknologi yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison dan Lumiere Bersaudara 

yang kemudian disebut gambar bergerak (motion picture) alias film. Film juga 

semakin mengekalkan apa yang telah dilakukan manusia selama beribu-ribu 

tahun, yakni menyampaikan kisah, yang diceritakan tentu saja perihal kehidupan. 

Eric Sasono menulis, dibandingan media lain, film memiliki kemampuan untuk 

meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari (Ade 

Irwansyah, 2009:12). 
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F.1.2  Jenis-Jenis Film 

 Menurut (Heru Effendy, 2009:3-6) ada beberapa jenis film, yakni: 

1. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama 

karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) 

yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tigapuluh enam tahun kemudian, kata 

‘dokumenter’ kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal 

Inggris John Grierson untuk film Moana (1926) karya Robert Flaherty. 

Grierson berpendapat dikumenter merupakan cara kreatif 

mempresentasikan kualitas (Susan Hayward, Key Concepts in Cinema 

Studies, 1996, hal 72). Sekalipun Grierson mendapat tentangan dari 

berbagai pihak, pendapatnya tetap relevan hingga saat ini. Film 

dokumenter menyajikan realita dari berbagai realita melalui berbagai cara 

dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film 

dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, 

pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

2. Film Cerita Pendek (Short Films)  

Durasi film cerita pendek biasanya dibawah 60 menit. Di banyak 

negara seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, film cerita 

pendek dijadikan laboraturium eksperimen dan batu loncatan bagi 

seseorang atau kelompok orang untuk kemudian memproduksi film 
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panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa atau 

mahasiswi jurusan film atau orang/kelompok yang menyukai dunia film 

dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada 

juga orang yang memang mengkhususkan diri untuk memproduksi film 

pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok ke rumah-rumah produksi 

atau saluran televisi. 

3. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 

menit. Film yang diputar di bioskop termasuk dalam kategori film ini. 

Beberapa film, misalnya Dances With Wolves, bahkan berdurasi lebih dari 

120 menit. Film-film produksi India yang cukup banyak beredar di 

Indonesia, rata-rata berdurasi hingga 180 menit. 

Film-film jenis lain, yakni: 

1. Profil Perusahaan (Corporate Profile) 

 Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan 

dengan kegiatan yang mereka lakukan, misal tayangan “Usaha Anda“ di 

SCTV. Film ini sendiri berfungsi sebagai alat bantu presentasi. 

2. Iklan Televisi (TV Commercial) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik 

tentang produk (iklan produk) maupun layanan masyarakat (iklan layanan 

masyarakat atau public service announcement/PSA). Iklan produk 
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biasanya menampilkan produk yang diiklankan ‘secara eksplisit‘, artinya 

ada stimulus audio visual yang jelas tentang produk tersebut. Sedangkan 

iklan layanan masyarakat menginformasikan kepedulian produsen suatu 

produk terhadap fenomena sosial yang diangkat sebagai topik iklan 

tersebut. Dengan demikian, iklan layanan masyarakat umumnya 

menampilkan produk secara implisit. 

3. Program Televisi (TV Program) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi. Secara 

umum, program televisi dibagi menjadi dua jenis yakni cerita dan 

noncerita. Jenis cerita terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok fiksi 

dan kelompok nonfiksi. Kelompok fiksi memproduksi film serial (TV 

Series), film televisi/FTV (populer lewat saluran televisi SCTV) dan film 

cerita pendek. Kelompok nonfiksi menggarap aneka program pendidikan, 

film dokumenter atau profil tokoh dari daerah tertentu. Sedangkan 

program noncerita sendiri menggarap variety show, TV quiz, talkshow, 

dan liputan/berita. 

4. Video Klip (Music Video) 

Sejatinya video klip adalah sarana bagi para produser musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium televisi. Dipopulerkan pertama kali 

lewat  saluran televisi MTV tahun 1981. Di Indonesia, video klip ini 

sendiri kemudian berkembang sebagai bisnis yang menggiurkan seiring 

dengan pertumbuhan televisi  swasta. Akhirnya video klip tumbuh sebagai 
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aliran dan industri tersendiri. Beberapa rumah produksi mantap memilih 

video klip menjadi bisnis utama (core business) mereka. Di Indonesia, tak 

kurang dari 60 video klip diproduksi tiap tahunnya. 

F.1.3 Klasifikasi Film 

 Genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna “bentuk” atau “tipe”, 

kata genre sendiri mengacu pada istilah biologi yakni Genus. Sebuah klasifikasi 

flora dan fauna yang tingkatnya berada di atas spesies dan di bawah family. Genus 

mengelompokan beberapa spesies yang menyamai kesamaan ciri-ciri fisik 

tertentu. Dalam film, genre dapat di definisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari 

kelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, isi 

dan subjek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, 

ikon, mood, serta karakter. Klarifikasi tersebut menghasilkan genre-genre populer 

seperti aksi, petualangan, drama, komedi, horor, western, thriller, film noir dan 

sebagainya. Fungsi genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film 

sesuai dengan spesifiknya (Himawan Pratista, 2008:10) 

 Kebanyakan film merupakan kombinasi dari beberapa genre sekaligus. 

Kombinasi genre dalam sebuah film sering di istilahkan genre hibrida (campuran) 

walaupun begitu film tetap memiliki genre yang dominan. Genre juga dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian khusus. Seperti genre induk premier, genre induk 

sekunder serta genre khusus (Himawan Pratista, 2008:11-12) 
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1. Genre Induk Primer 

Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah ada 

dan populer sejak awal perkembangan sinema era 1930-an hingga 1990-

an. Bisa kita katakan bahwa setiap film pasti mengundang setidaknya satu 

genre induk primer namun lazimnya sebuah film adalah kombinasi dari 

beberapa genre induk sekaligus. Tidak semua genre induk primer populer 

dan sukses dari masa ke masa (Himawan Pratista, 2008:13) 

a. Aksi 

Film aksi berhubungan dengan adegan-adegan aksi fisik seru, 

menegangkan, berbahaua, nonstop dengan tempo yang cepat. Genre aksi 

adalah genre yang paling adaptif dengan genre lainnya. 

b. Drama 

Film drama pada umumnya berhubungan dengan tema cinta, cerita 

setting, karakter serta suasana yang memotret kehidupan nyata. Dan genre 

yang paling banyak di produksi karena jangkauan ceritanya sangat luas. 

c. Epik Sejarah 

Genre ini umumnya mengabil tema periode masa silam (sejarah) 

dengan latar sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang menjadi 

mitos, legenda atau bibilkal. 
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d. Fantasi 

Film fantasi berhubungan dengan tempat, peristiwa, serta karakter 

yang tidak nyata. Film fantasi berhubungan dengan unsur magis, mitos, 

negri dongeng, imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi. 

e. Fiksi Ilmiah 

Film fiksi ilmiah berhunungan dengan masa depan, perjalanan 

angkasa luar, percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, investasi, atau 

kehancuran bumi. Fiksi ilmiah juga sering berhubungan dengan teknologi 

serta kekuatan yang berada di luar jangkauan teknologi masa kini. 

f. Horor 

Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, 

kejutan serta teror yang mendalam bagi penontonnya. Film horor 

umumnya menggunakan karakter-karakter antagonis non manusia yang 

berwujud fisik yang menyeramkan. 

g. Komedi 

Komedi adalah jenis film yang mengundang tawa bagi penontonnya. 

Film komedi biasanya berupa drama ringan yang melebih-lebihjan aksi, 

situasi, bahasa, hingga karakternya. 
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h. Kriminal dan gangster 

Film-film kriminal dan gangster berhubungan dengan aksi-aksi 

kriminal seperti, perampokan bank, pencurian pemerasan, perjudian, 

pembunuhan, persaingan antar kelompok, serta aksi kelompok bawah 

tanah yang bekerja di luar sistem hukum. 

i. Musikal 

Genre musikal adalah film yang mengkombinasi unsur musik, lagu, 

tari (dansa), serta geraj (koreogrefi). Lagu-lagu dan tarian biasanya 

mendominasi sepanjang film dan biasanya menyatu dengan cerita. 

Penggunaan musik dan lagu bersama liriknya biasanya mendukung 

jalannya alur cerita. 

j. Petualangan 

Film petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasim, atau 

ekspedisi ke suatu wilayah asing yang belum pernah tersentuh. Film-film 

petualangan selalu menyajikan panorama alam eksotis seperti hutan rimba, 

pegunungan, savana, serta pulau terpencil. 

k. Perang 

Genre perang mengangkat tentang tema kengerian serta teror yang 

ditimbulkan oleh aksi perang. Fil-film perang umumnya menampilkan 

adegan pertempuran seru baik di darat, laut, maupun udara. Film-film 
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perang biasanya memperlihatkan kegigihan, pengorbanan para tentara dan 

melawan musuh-musuh mereka. 

l. Western 

Western adalah genre orisinil milik Amerika. Tema film western 

umunya seputar konflik antara pihak baik dan jahat. Karakter dalam genre 

ini adalah koboi, indian kavaleri, sheriff. 

2. Genre Induk Sekunder 

Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang 

merupakan pengembangan atau runtutan dari genre induk primer. Genre 

induk sekunder memiliki ciri-ciri karakter yang lebih khusus dibandingkan 

dengan genre induk primer (Himawan Pratista, 2008:21) 

a. Bencana  

Film-film bencana (disaster) berhubungan dengan tragedi atau 

musibah baik skala besar maupun kecil yang mengancam banyak jiwa 

manusia. Secara umum film bencana di bagi ke dalam dua jenis, bencana 

alam dan bencana buatan manusia. Bencana alam adalah aksi bencana 

yang melibatkan kekuatan manusia. Bencana alam adalah aksi bencana 

yang melibatkan kekuatan alam yang merusak sekala besar seperti angin 

topan, tornado dan sebagainya. Sedangkan bencana buatan manusia 

umunya berhubungan dengan tindak kriminal atau faktor ketidak 
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sengajaan manusia seperti aksi terorisne, kebakaran gedung dan 

sebagainya. 

b. Biografi 

Biografi (sering di istilahkan biopic: biography picture) secara 

umum merupakan pengembangan dari genre drama dan epik sejarah. Film 

biografi menceritakan penggalan kisah nyata atau kisah hidup seorang 

tokoh berpengaruh di masa lalu maupun kini. Film biografi umumnya 

mengambil kisah berupa suka dan duka perjalanan hidup sang tokoh 

sebelum ia menjadi orang besar atau keterlibatan sang tokoh dalam sebuah 

peristiwa besar. 

c. Detektif 

Genre detektif merupakan pengembangan dari genre kriminal dan 

gangster dan lebih populer pada era klasik dari pada kini. Inti cerita 

umumnya berpusat pada sebuah kasus kriminal pelik yang belum 

terselesaikan. Alur ceritanya sulit di duga serta penuh dengan misteri. 

d. Film noir 

Film noir yang bermakna “gelap” atau “suram” merupakan turunan 

dari genre kriminal dan gangster yang mulai populer pada awal dekade 

1940-an gingga akhir 1950-an. Tema pada film noir selalu berhubungan 

dengan tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian serta pemerasan. 
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e. Melodrama 

Melodrama merupakan pengembangan dari genre drama yang juga 

sering di istilahkan opera sabun atau film “cengeng” (menguras air mata). 

Melodrama menggunakan cerita yang mampu menggugah emosi 

penontonnya secara mendalam dengan dukungan unsur “melodi” (ilustrasu 

musik). 

f. Olahraga 

Film olahraga mengambil kisah seputar aktifitas olahraga, baik atlet, 

pelatih, agen maupun kompetisinya sendiri. Film olahraga biasanya 

diadaptasi dari kisah nyata baik biografi maupun sebuah peristiwa 

olahraga besar. 

g. Perjalanan 

Seperti halnya western genre oerjalanan atau sering di istilahkan 

road film merupakan genre khas milik Amerika yang sangat populer di era 

klasik. Film perjalanan sering bersinggungan dengan genre aksi, drama, 

serta petualangan. 

h. Roman 

Roman seperti halnya melodrana merupakan pengembangan dari 

genre drama. Film roman lebih memusatkan cerita pada masalah cinta, 

baik kisah percintaannya sendiri maupun pencarian cinta sebagai tujuan 
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utamanya. Tema roman pada umumnya adalah pasangan satu sama lain 

yang saling mencintau namun banyak ujian yang dihadapi. 

i. Superhero 

Superhero adalah sebuah genre fenomenal yang merupakan paduan 

antara genre fiksi-ilmiah, aksi, serta fantasi. Film superhero adalah kisah 

klasik perseteruan antara sisi baik dan sisi jahat, yakni kisah kepahlawanan 

sang tokoh super dalam membasmi kekuatan jahat. 

j. Supernatural 

Film supernatural berhubungan dengan makluk-makluk gaib seperti 

hantu, roh halus, keajaiban, serta kekuatan mental seperti membaca 

pikiran, masa depan, masa lalu, telekinesis, dan lainnya. Film-film 

supernatural sangat mudah bersinggungan dengan genre horor, fantasi 

drama dan fiksi ilmiah. 

k. Spionase 

Spionase atau agen rahasia adalah genre populer kombinasi antara 

genre aksi, petualangan, thriller, serta politik dengan karakter utama 

seorang mata-mata atau agen rahasia. Film spionase sering kalo berlatar 

cerita periode perang dingin atau intrik internasuonal antar negara. Tema 

biasanya berurusan dengan senjata pemusnah masal yang dapat 

mengancam keamanan nasional. 
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l. Thriller 

Film thriller memiliki tujuan ytama memberi rasa ketegangan, 

penasaran, ketidak pastian serta ketakutan pada penontonnya. Alur cerita 

film thriller sering kali berbentuk aksi non stop, penuh misteri, kejutan, 

serta mampu mempertahankan intensitas ketegangan hingga klimaks 

filmnya. 

3. Genre Khusus 

Genre khusus jumlahnya bisa mencapai ratusan dan dapat 

berkombinasi dengan genre induk manapun sesuai dengan konteks cerita 

filmnnya. Film drama misalnya dapat dipecah menjadi genre khusus 

berdasarkan tema cerita, seperti keluarga, anak-anak, remaja, cinta, 

pengadilan, politik, prostitusi, jurnalis, religi, tragedi, hari natal, gangguan 

kejiwaan dan sebagainya. Berdasarkan sumber cerita, genre drama bisa di 

pecah lagi menjadi beberapa genre khusus, seperto adaptasi literatur, kisah 

nyata, otobiografi, buku harian dan sebagainya. Dari contoh tersebut 

tampak jelas jika satu genre dapat berisi puluhan (bahkan ratusan) judul 

film. Genre sampai kapan pun akan terus berkembang secara dinamis dan 

tidak pernah akan berhenti sejalan dengan perkembangan sinema 

(Himawan Pratista, 2008:27-28). 
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G. Kekerasan 

G.1.1 Pengertian Kekerasan 

 P. Lardellier (dalam Dr. Haryatmoko, 2007:119) mendefisikan kekerasan 

sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa 

pihak lain tanpa persetujuan. Dari definisi tersebut peneliti dapat mengambil 

kesimpulan yang dimaksud dari memaksa pihak lain tanpa adanya persetujuan 

yaitu seperti pemerkosaan dan penjambretan.  

S. Jehel (dalam Dr. Haryatmoko, 2007:120) juga menjelaskan dalam 

kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai 

bentuknya: fisik, verbal, moral, psikologis, atau melalui gambar. Penggunaan 

kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, pengkondisian yang 

nerugikan, kata-kata yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan 

nyata kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa 

melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa menjadi ancaman 

terhadap integritas pribadi. 

 Johan Galtung (dalam Novri Susan, M.A, 2009:118-123) menciptakan tiga 

dimensi kekerasan. Galtung menciptakan tiga-tipe ideal kekerasan, yakni: 

1. Kekerasan Struktural 

Menurut Galtung, ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem 

yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya 

(human needs) merupakan konsep kekerasan struktural (structural 
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violence). Kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman 

karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan 

politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya 

manusia di lingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh struktur sosial 

atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara 

bebas dan adil. Juga, manusia mati akibat kelaparan, tidak mampu 

mengakses kesehatan adalah konsep kekerasan struktural (1990) 

2. Kekerasan Langsung 

Kekerasan langsung (direct violence) dapat dilihat pada kasus-kasus 

pemukulan seseorang terhadap orang-orang lainnya dan menyebabkan 

luka-luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau 

komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok 

lainnya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari satu 

kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga 

merupakan bentuk kekerasan langsung. 

3. Kekerasan Budaya 

Kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan, ruang 

simbolis dari keberadaan manusia dicontohkan oleh agama dan ideologi, 

bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan formal (logis, matematis) 

yang bisa digunakan untuk menjustifijasi atau melegitimasi  kekerasan 

struktural dan langsung. 
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G.1.2 Kekerasan Dalam Film 

Media film merupakan media yang efektif dalam penyampaikan pesan-

pesan melalui cerita yang disampaikan. Cerita, bahasa, dan perilaku dalam sebuah 

film mencerminkan kehidupan nyata dalam pembuatan film sehingga pemikiran 

yang tercipta untuk penonton adalah cerita yang benar-benar terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat. Film dianggap sebagai media transformasi kekerasan, 

karena adegan kekerasan yang ditampilkan dalam film bisa berpengaruh langsung 

terhadap penontonnya.  

Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televisi di Amerika 

Serikat oleh American Psychological Association pada tahun 1995, seperti di 

kutip oleh Sophie Jehel (2003: 124), ada tiga kesimpulan menarik yang perlu 

mendapat perhatian serius: pertama, mempresentasikan program kekerasan 

meningkatkan perilaku agresif; kedua, memperlihatkan secara berulang tayangan 

kekerasan dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan penderitaan 

korban; ketiga, tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa takur sehingga akan 

menciptakan representasi dalam diri pemirsa, betapa berbahayanya dunia (Dr. 

Haryatmoko,2007:124). 

H. Definisi Konseptual 

H.1  Film 

 Film dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa 

yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, yaitu gambar dan 
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suara yang hidup. Dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam 

waktu singkat. Ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus 

ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat 

mempengaruhi pentontonnya. Karena sebuah film dapat mencakup berbagai 

pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Pesan dalam film adalah 

menggunakan mekanisme lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia 

berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan sebagainya. 

H.2  Kekerasan Dalam Film 

 Kekerasan dalam sebuah film dianggap biasa dan umum kareana film 

dipandang sebagai media hiburan, dan penonton film cenderung terbatas serta 

segmentasi yang dituju bisa diawasi dengan ketat, lain halnya dengan film 

tersebut berada di televisi yang ditayangkan secara langsung dan dapat dinikmati 

tanpa sensor maka adegan kekerasan yang seharysnya hanya disuguhkan kepada 

segmentasi dewasa dapat dilihat pula oleh anak-anak yang sebenarnya belum bisa 

membedakan mana yang bisa ditiru dan mana yang tidak bisa ditiru. Karena 

segala bentuk kekerasan yang berakibat menyakiti secara fisik, psikologis, 

seksual, mental atau penderitaan terhadap orang lain termasuk ancaman dari 

tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan baik 

yang terjadi di masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi merupakan ancaman 

yang riil bagi semua masyarakat yang menikmati film. 
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I. Metode Penelitian 

I.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis 

isi. Analisis isi (dalam Klaus Krippendorff, 1991:15) adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat infrensi-infrensi yang dapat ditiru (replicabel) dan 

sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 

Analisis isi kuantitatif dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi 

yang dilakukan secara kuantitatif. Prosedurnya adalah dengan jalan mengukur 

atau menghitung aspek dari isi (content) dan menjadikannya secara kuantitatif. 

Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan tersurat 

saja. Peneliti hanya meng-coding (memberi tanda) apa yang dilihat (berupa suara, 

tulisan di surat kabar/gambar televisi). Penelitian menggunakan analisis isi 

kuantitatif harus dikerjakan secara objektif. Syarat objektif baru dapat dilakukan 

oleh peneliti bila tersedia kategori analisis yang telah didefinisikan secara jelas 

dan operasional sehingga peneliti lain dapat mengikutinya dengan reliabilitas 

tinggi. Analisis kuantitatif mengutamakan ketepatan dalam mengidentifikasi isi 

persyaratan, seperti perhitungan, penyebutan yang berulang-ulang dari kata-kata 

tertentu (Eriyanto, 2011:1). 

I.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah film “Lovely Man” karya Teddy 

Soeraatmadja yang berdurasi 75 menit. Dengan jumlah peng-koder sebanyak dua 
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orang, dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu pernah 

menonton film ini lebih dari satu kali, penikmat film, pelaku film, dan alumni 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang pernah mengikuti UKM 

yaitu Kine Klub dan penelitian ini dilakukan di rumah peneliti. 

I.3 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah semua scene dalam film “Lovely 

Man” yang dijelaskan melalui unsur audio (dialog) dan visual (gambar) yang 

dilakukan oleh tokoh atau karakter dalam film yang menunjukkan terjadinya 

kekerasan. 

I.4 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah frekuensi 

kemunculan scene dan total durasi yang mengandung kekerasan dalam film 

“Lovely Man” yang kategorisasinya telah ditentukan oleh peneliti. 

I.5 Sumber Data 

Data diperoleh dengan cara observasi dan telaah dokumen, observasi dalam 

hal ini adalah dengan cara melihat adegan dan mengamati isi film tersebut. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah VCD Original dari film 

“Lovely Man” yang berdurasi 75 menit. 
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I.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara 

observasi dan menganalisa data yang berupa dokumen yaitu 2 keping VCD film 

“Lovely Man” yang di produksi oleh rumah produksi Karunia Pictures. 

I.7 Struktur Kategorisasi 

Hal yang paling penting dalam analisis isi adalah menyusun kategorisasi. 

Kategorisasi pada penelitian ini diarahkan pada setiap adegan yang mengandung 

kekerasan yang terdapat pada film “Lovely Man”. Kategori yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kekerasan fisik 

Johan Galtung (dalam Novri Susan, M.A, 2009:118-119) 

menciptakan tiga tipe-tipe ideal kekerasan, salah satunya adalah kekerasan 

langsung. Yang dimaksud kekerasan langsung (direct violence) menurut 

Johan Galtung tersebut dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan 

seseorang terhadap orang-orang lainnya dan perlakuan yang menyebabkan 

luka-luka pada tubuh. Dari salah satu tipe kekerasan menurut Galtung 

tersebut maka peneliti dapat membuat kategori kekerasan fisik dan 

indikator untuk kategori ini adalah: 

1. Memukul, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh tangan 

kepada bagian tubuh seseorang, baik menggunakan tangan kosong 

ataupun menggunakan senjata. 
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2. Menampar, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

tangan kepada bagian tubuh seseorang bagian wajah. 

3. Mencekik, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

tangan kepada bagian tubuh seseorang bagian leher. 

4. Menendang, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh kaki 

kepada bagian tubuh seseorang. 

b. Kekerasan psikologis 

S. Jahel (dalam Dr. Haryatmoko, 2007:119) menjelaskan dalam 

kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai 

bentuknya, salah satunya adalah psikologis. Segala bentuk fitnah, 

manipulasi, pemberitaan yang tidak benar, pengkondisian yang merugikan, 

kata-kata yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan nyata 

dari kekerasan. Dari penjelasan S. Jahel tersebut maka peneliti dapat 

membuat kategori kekerasan psikologis dan indikatoruntuk kategori ini 

adalah: 

1. Mengancam, ucapan atau perbuatan yang di tujukan kepada seseorang 

agar orang tersebut merasa takut atau tidak nyaman. 

2. Menghina, ucapan yang dilontarkan secara jelas-jelasan yang bertujuan 

untuk mengejek atau merendahkan seseorang. Bisa juga memanggil 

seseorang dengan panggilan yang diskriminatif (warna kulit, ras, nama 

hewan, bentuk badan, dan lain-lain) 
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3. Membentak, ucapan yang dilontarkan kepada orang lain dengan nada 

yang lantang, tinggi dan kasar. 

c. Kekerasan seksual 

P. Lardellier (dalam Dr. Haryatmoko, 2007:119) mendefinisikan 

kekerasan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan 

untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Dari definisi P. Lardellier 

tersebut peneliti dapat membuat kategori kekerasan seksual dan indikator 

untuk kategori ini adalah: 

1. Memperkosa, memaksa orang lain berhubungan seksual diluar nikah 

tanpa perasaan suka sama suka. 

I.8 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melihat 

dan mengamati film “Lovely Man” tersebut dan memperoleh data berupa akting 

yang terdapat dalam setiap scene film yang mengandung kekerasan. Data 

kemudian dimasukan kedalam kategorisasi kekerasan yang telah ditetapkan yang 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan lembar koding yang telah dibuat 

berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. 
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Tabel 1.1 

Lembar koding untuk penelitian 

No Scene 

Durasi 

Kategori 

K1 K2 K3 

In Out 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 

            

            

            

Total            

 

Keterangan: 

K1: Kategori kekerasan fisik (1.1 Memukul, 1.2 Menampar, 1.3 

Mencekik, 1.4 Menendang) 

K2: Kategori kekerasan psikologis (2.1 Mengancam, 2.2 Menghina, 2.3 

Membentak) 

K3: Kategori kekerasan seksual (3.1 Memperkosa) 

 Kemudian data dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah penghitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan 
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dari masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi frekuensi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Tabel distribusi frekuensi 

Kategori 
Scene 

Durasi 

(detik) 

Frekuensi 

(F) 

% 

Kekerasan fisik     

Kekerasan psikologis     

Kekerasan seksual     

Total    

 

 Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa 

deskriptif, peneliti melakukan penghitungan presentase dari populasi angka indeks 

untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai kekerasan dalam film “Lovely 

Man” dan prosentase frekuensi kemunculan-kemunculan kekerasan dalam film 

tersebut. 

I.9 Uji Reliabilitas 

Kategori dalam analisis isi merupakan instrumen pengumpul data. Supaya 

objektif, maka kategorisasi harus dijaga reliabilitasnya. Terutama untuk 
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kategorisasi yang dibuat sendiri oleh peneliti sehingga belum memiliki standar 

yang telah teruji, maka sebaiknya dilakukan uji reliabilitas. Salah satu uji 

reliabilitas yang dapat digunakan adalah berdasarkan rumus Ole R. Holsty. Disini 

peneliti melakukan pretest dengan cara mengkoding sampel ke dalam 

kategorisasi. Kegiatan ini selain dilakukan peneliti juga dilakukan oleh seseorang 

yang ditunjuk peneliti sebagai pembanding atau hakim. Uji ini dikenal dengan uji 

antarkode. Kemudian hasil pengkodingan dibandingkan dengan menggunakan 

rumus Holsty, yaitu: 

Reliabilitas  
21

2

NN

M
CR


  

 Keterangan: 

CR  = Coefisien Reliability. 

M  = Jumlah koding yang disepakati oleh peneliti dan dua orang 

    koder. 

N1, N2 = Total jumlah koding dari koder pertama dan koder kedua. 

Hasil yang diperoleh dari rumus di atas disebut Observed Agreement 

(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat hasil 

uji reliabilitas di atas, digunakan rumus Scott sebagai berikut: 

reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg
Pi

%1

%%
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 Keterangan:  

 Pi    = Nilai keterhandalan. 

Observed agreement = Nilai pernyataan yang disetujui antar pengkode 

yaitu nilai CR. 

Expected agreement  = Persetujuan yang diharapkan dalam satu kategori 

yang sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran 

dari proposional seluruh tema. 

Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi 

adalah  0,75. Jika persetujuan antara pengkoding tidak mencapai 0,75, maka 

kategoriasasioperasional mungkin perlu dirumuskan lebih spesifik lagi. Artinya 

kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat keterandalan atau kepercayaan. 

(Rachmat Kriyantono, 2006:236). 

 

 

 

 

 

 

 


