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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu media komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah 

film. Film sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang ingin disampaikan oleh 

seorang pembuat film kepada khalayak masyarakat sebagai penikmat film. Film sebagai 

salah satu media massa, mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau banyak 

segmen sosial, karena film dipandang dapat memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat 

Sebelum penemuan televisi, film merupakan bentuk utama hiburan dalam bentuk 

visual. Film menjadi cernin masyarakat yang menciptakan mereka. Beberapa pembuatan 

dasar film menawarkan pesan politik. Film lain mencerminkan perubahan nilai – nilai social, 

meski beberapa film lainnya hanya baik untuk hiburan. 

Film sebagai perwujudan dari seluruh realitas kehidupan yang begitu luas dalam 

masyarakat, telah menjelma menjadi salah satu bentuk komunikasi massa, yang juga menjadi 

media yang cukup efektif untuk menyampaikan suatu pesan. Film juga mampu 

menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan emosional penonton, seolah–

olah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari film tersebut. 

Dalam menyampaikan suatu pesan, film yang bersifat audio dan visual mempunyai 

kekuatan lebih dibandingkan media massa yang lain. Yang dimaksud pesan disini adalah 

yang disampaikan oleh pembuat film (sutradara atau produser) kepada masyarakat luas atau 

penonton (audience). Adapun pesan–pesan yang dibawa oleh sebuah film, dikemas 

sedemikian rupa dengan tujuan yang berbeda–beda. Ada yang sekedar menghibur dan 
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memberikan penerangan kepada masyarakat, ada juga yang memasukkan dogma–dogma 

tertentu sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pendapat masyarakat 

luas. 

Film merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan sebuah pesan secara 

edukatif namun menghibur. Film “ Langit Biru “  yang disutradarai oleh Lastja Fauzia 

Susatyo yang diproduksi oleh Blue Caterpillar Films dan Kalyana Shira Films ini  

mengangkat tema yang belakangan ini menjadi fenomena dikalangan masyarakat pendidikan 

di Indonesia, yaitu  bullying. Sepuluh tahun terakhir, kasus bullying di Indonesia meningkat 

tajam.  Dalam sebuah portal berita yang ada di internet, seorang remaja perempuan berumur 

13 tahun mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri akibat seringnya remaja tersebut 

menjadi korban bullying di sekolahnya ( Detik, Arkan Arnadi). 

Kasus bullying banyak terjadi di sekeliling kita. Mungkin kita saja yang kurang 

sensitif, atau malah lebih suka menutup mata. Menutup mata pada fakta bahwa sebagian dari 

kita, entah karena fisik, perilaku, menjadi bahan olok-olok sebagian orang. Mereka yang 

merasa lebih kuat memberikan tekanan mental pada sekelompok yang mereka anggap lemah. 

43%  pelajar di Jakarta, Bogor, Surabaya dan Yogyakarta melaporkan pernah mengalami 

kekerasan di sekolah ( Penelitian Plan International Indonesia, IPB dan UI 2007 & 2008 ). 

Pada tahun 2008, Komisi Nasional Anak menerima 1.726 laporan penganiayaan anak. Tahun 

2009 meningkat menjadi 1891 laporan. 68% terjadi dirumah. ( The Jakarta Post, Ratna 

Djuwita ) 

Film langit Biru merupakan salah satu film yang menarik untuk diteliti. Film ini 

merupakan film drama musikal karya Sutradara Lasja Fauzia Susatyo yang dirilis pada 

Desember 2011 tahun lalu yang telah mendapat 2 penghargaan diluar negeri sebagai Official 
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Selection Osaka Asian Film Festival di Jepang 2012 dan Official Selection Zlin Children 

Film Festival 2012 di Czech Republic. Praktek bully di lingkungan sekolah seperti menjadi 

legenda sekaligus bola salju yang terus bergulir. Seorang pelaku bully, biasanya lanjut 

melakukan bully karena pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Sehingga, masalah ini 

akan terus berlanjut dan berputar mencari korban dan melahirkan pelaku. Melihat fenomena 

seperti ini, duet penulis Hanna Carol dan Shannon Hart, melakukan penelitian dan 

mengumpulkan testimoni dari orang sekitar tentang bully, dan mantap menetapkan topik 

bully sebagai tema film pertama yang akan diproduksi oleh Blue Caterpillar Films dan 

Kalyana Shira Films. ( langit biru movie website ) 

Dasar pembuatan film ini sederhana saja, yaitu mengangkat isu yang dihadapi oleh 

usia menengah, yaitu periode dimana bukan lagi anak-anak tapi belum juga remaja. Di usia 

seperti inilah, setelah diteliti banyak sekali yang mengalami masalah bullying. Hasil 

penelitian ini bukan dari anak-anak saja, tapi dari kalangan dewasa juga, dimana masalah 

yang paling diingat oleh mereka tentang masa sekolah adalah pernah mengalami bully. 

 “Langit Biru” bercerita tentang kisah tiga anak yang baru saja menginjak masa 

pubertasnya yaitu Biru, Amanda dan TomTim. Mereka bertiga telah bersahabat sejak kecil, 

bahkan orangtua mereka satu sama lain sudah cukup akrab juga satu sama lain walaupun 

dipenuhi kesibukan masing-masing. Biru adalah anak yang berani, mandiri, tidak takut 

namanya dengan lelaki, dan juga agak emosional. Kehidupan masa pubertas Biru sayangnya 

tidak begitu terlalu diperhatikan kedua orang tuanya. Peneliti memilih film Langit Biru ini 

dikarenakan film ini mengangkat tema tentang anak – anak yang memuat pesan tentang 

prilaku bullying. Selain itu, film ini merupakan bukan film drama biasa akan tetapi film 

drama musikal.  
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Langit Biru dibuat dengan semangat dan pesan moral yang baik bagi anak-anak dan 

orangtua sekalipun. Sebuah hiburan yang menyenangkan dan easy to watch terlebih dengan 

bertaburannya cameo ternama. Sekolah memang sarana sekaligus media pembelajaran bagi 

siswa-siswi tetapi interaksi di antara mereka harus mendapat perhatian lebih dari tenaga 

pengajar yang terlibat langsung di lapangan. Subyek ataupun obyek bully tidak mengenal 

kata menang atau kalah karena kita semua seharusnya berkawan, bukan lawan yang patut 

ditakuti. 

 Melalui film yang bergenre drama musikal ini, peneliti ingin mengetahui apa saja 

dan frekuensi yang terkandung dalam bullying yang terkandung dalam film “ langit Biru “  

dengan mengambil judul “ Bullying Dalam Film “ (Analisis isi Unsur Bullying Pada Film 

Biru Karya Lastja Fauzia Susatyo). 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan atas latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dibuat rumusan masalah 

seperti berikut : 

1. Jenis adegan bullying apa saja yang terdapat dalam film tersebut? 

2. Berapa besar frekuensi adegan bullying dimunculkan dalam scene film Langit Biru ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan adegan bullying 

dan jenis adegan bullying yang terdapat dalam film Langit Biru tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Akademis 

    Diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis tentang analisis isi adegan 

bullying yang berguna bagi peneliti maupun pihak – pihak yang berkepentingan untuk 

mengembangkan ataupun menyempurnakan lebih lanjut lagi hasil penelitian pada masalah 

yang sama dalam bidang ilmu komunikasi terutama dalam konsentrasi audio – visual. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bullying yang terdapat 

dapat film serta dapat berguna memberikan pemahaman tentang aktivitas bullying itu 

sendiri. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Film 

  Film tidak ditemukan oleh satu orang. Pertama ,perangkat untuk foto objek bergerak 

harus ditemukan diikuti dengan alat untuk menampilkan foto- foto itu. Proses ini melibatkan 

enam orang : Etienne Jules Marey, Eadward Muybridge, Thomas Edison, Willliam K.L. 

Dickson, Auguste dan Louis Lumiere (Biagi, Shirley 2010 : 171 ). 

  Semua film pada awal permulaan adalah hitam – putih dan tanpa suara. Suara baru baru 

diperkenalkan ke dalam film pada tahun 1920-an. Dua pembuat film yang mempengaruhi 

perkembangan film menjadi seni adalah Georges Melies dan Edwin S. Porter ( Shirley, Biagi 

2010 : 174 ). 

  Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1992 tentang perfilman, 

Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang disebut dengan film adalah karya cipta seni dan 
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budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan 

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

bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses 

kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik,dan atau 

lainnya. (www.kpi.go.id/regulasi/UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Diakses pada 8 

Januari 2013 ) 

  Film merupakan media komunikasi yang terbentuk dari kombinasi antara penyampaian 

pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi kamera, 

pencahayaan, warna dan suara. Unsur tersebut dibuat dengan latar belakang alur cerita yang 

mengandung pesan yang akan disampaikan oleh sutradara. Kombinasi pesan tersebut 

disampaikan sutradara melalui gambar, dialog, suara, warna, sudut pengambilan dan musik. 

Adegan dirangkai satu sama lain berserta lambang – lambang yang di pergunakan, sehingga 

pesan dapat dipahami oleh khalayak penonton. 

  Film merupakan media komunikasi massa yang dapat menceritakan sebuah cerita fiksi 

ataupun non fiksi . dengan karakteristiknya berupa audio dan visual, film merupakan media 

massa yang begitu digemari oleh masyarakat. Kelebihan film yang berkarakter audio dan 

visual membuat film begitu mudah dan kuat untuk menyampaikan suatu pesan terhadap 

khalayak yang multikultur. 

  Dalam kajian media massa, film termasuk jajaran seni hiburan yang ditopang oleh 

industri hiburan yang menawarkan impian kepada penonton yang ikut menunjang lahirnya 

karya film. Film mendapat tempat tersendiri sebagai media hiburan, karena pesan-pesan yang 

terdapat didalamnya mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, ketegangan, dan benturan 



 

7 
 

emosional, seolah-olah khalayak penonton ikut merasakan dan menjadi bagian didalamnya. 

Selain itu film merupakan perwujudan seluruh realitas kehidupan sosial yang begitu luas, baik 

di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

 E.2 Fungsi Film 

  Menurut J.P. Mayer (1971: 72) film memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap 

kehidupan kita dan memiliki pengaruhi yang lebih lugas dalam segala kemungkinan daripada 

pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh pers atau radio. Sedangkan menurut Wright 

(1959:16) dilihat dari fungsi sosialnya, film tidak terlepas dari segi sejarahnya yaitu pada 

fungsi penyampaian warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.   

 E.3 Jenis – jenis Film 

 Jenis – jenis film secara umum  terbagi 3, yakni : dokumenter, fiksi dan  eksperimental. 

Pembagian  ini didasarkan oleh atas cara bertuturnya yakni, naratif ( cerita ) dan non- naratif 

(non cerita). Film fiksi memiliki struktur naratif yang jelas sementara film documenter dan 

eksperimental tidak memiliki struktur naratif. Film documenter memiliki konsep realism 

(nyata) berada dikutub yang berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki konsep 

formalism (abstrak). Sementara film fiksi persis berada ditengah-tengah di dua kutub tersebut 

(Pratista, Himawan 2008: 4). 

 

 

 

 

1. Film dokumenter 
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  Kunci utama dari film documenter adalah penyajian fakta. Film documenter 

berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film 

documenter tidak menciptakan suatu kejadian atau peristiwa namun mereka peristiwa yang 

sungguh – sungguh terjadi atau otentik. Film documenter tidak memiliki plot namun 

memiliki struktur yang umumnya didasarkan oleh tema dan argument dari sineasnya 

(Pratista, Himawan 2008: 5). 

2. Film fiksi 

  Berbeda denga film dokumenter, film fiksi terikat oleh plot. Dari sisi cerita, film fiksi 

sering menggunakan rekaan cerita diluar kejadian nyata serta memiliki konsep 

pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Struktur cerita film juga terikat hokum 

kausalitas. Cerita biasanya juga memilikikarakter protagonist dan antagonis, masalah dan 

konflik, penutupan serta pola pengembangan cerita yang jelas. Dari sisi produksi, film fiksi 

relative lebih kompleks ketimbang dua jenis film lainnya, baik dimasa pra-produksi, 

produksi maupun pasca-produksi (Pratista, Himawan 2008: 6). 

3. Film eksperimental 

  Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua jenis film 

lainnya. Para sineas eksperimental umumnya bekerja diluar industri film utama ( 

mainstream) dan bekerja pada studio independen atau perorangan. Mereka umumnya 

teribat penuh dalam seluruh produksi filmnya sejak awal hingga akhir. Film eksperimental 

tidak memiliki plot namun tetap memilik struktrur. Strukturnya juga sangat dipengaruhi 

oleh insting subjektif sineas seperti gagasan, ide, emosi serta pengalaman batin mereka. 

Film eksperimental umumnya tidak berbicara tentang apapun bahkan kadang mentang 
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kausalitas, seperti yang dilakukan para sineas surealis dan dada (Pratista, Himawan 2008: 

7). 

 

 E.4.  Genre Dalam Film 

   Istilah genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna “ bentuk “ atau “tipe”. Kata 

genre sendiri mengacu pada istilah Biologi yakni, genus sebuahklasifikasi flora dan fauna 

yang tingkatannya berada diatas spesies dan dibawahnya family. Genus mengelompokkan 

beberapa spesies memiliki kesamaan cirri-ciri fisik tertentu. Dalam film, genre dapat 

didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari sekolompok film yang memilik karakter atau 

pola sama  (khas) seperti setting, isi dan subyek cerita, tema struktur cerita, aksi atau 

peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, mood, serta karakter  (Pratista, Himawan 2008: 10). 

   Dari klasifikasi tersebut, dapat dihasilkan genre-genre film popular sseperti aksi, 

petualangan, drama, komedi, horror, western, film noir, roman dan sebagainya. Genre juga 

merupakan kategori semiotic karena didalamnya terdapat kode-kode dan konvensi-konvensi 

yang dimiliki oleh film-film dalam sebuah genre yang sama, misalnya, unsure-unsur seperti 

lokasi, gaya, dan mis en scene ( artikulasi ruang semantic atau rangkain penataan performer 

yang tujuannya untuk menimbulkan efek dramatis tertentu ). Yang seluruhnya merupakan 

bagian dari system terkode yang dapat diidentifikasi melalui analisis semiotik. Fungsi utama 

dari genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film (Pratista, Himawan 2008: 11). 

   Genre juga dapat membantu kita dalam memilih film-film tersebut sesuai dengan 

spesifikasinya. Industry film sendiri menggunakan genre sebagai strategi marketing. Genre 

apa yang saat ini menjadi tren, menjadi tolak ukur film yang akan diproduksi. Selain untuk 

klasifikasi, genre juga dapat berfungsi sebagai antisipasi penonton terhadap film yang akan 
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ditonton. Jika seorang penonton telah memutuskan untuk melihat sebuah film bergenre 

tertentu, maka sebelumnya ia telah mendapatkan gambaran umum dikepalanya tentang film 

yang akan dia tonton, misalnya jika kita ingin mendapatkan hiburan, umumnya kita memilih 

film bergenre komedi atau aksi. Dengan kata lain, film-film mampu mengeksploitasi 

pengharapan-pengharapan yang membawa kita pada suasana hati yang kita harapkan dengan 

cepat (Pratista, Himawan 2008: 11) 

   Klasifikasi-klasifikasi genre membantu kita mengetahui apa yang dapat kita harapkan 

dari film. Film film itu juga menggunakan lelucon-lelucon atau rujukan-rujukan “internal” 

yang hanya dipahami oleh khalayak yang telah akrab dengan genre tersebut. 

   Genre induk primer adalah genre-genre pokok yang telah ada dan popular sejak awal 

perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an. Bisa kita ktakan bahwa dalam satu film 

pasti mengandung setidaknya satu unsure genre induk primer namun lazimnya sebuah film 

adalah kombinasi dari beberapa genre induk sekaligus. Tidak semua genre induk primer 

popular dan sukses dari masa ke masa. Genre-genre seperti drama, komedi, horror,, fantasi, 

serta fiksi ilmiah, relative masih popular hingga kini. Namun genre-genre seperti musikal, 

epic sejarah, perang, serta western jauh lebih popular dan sukses pada era silam (klasik). 

(Pratista, Himawan 2008: 13) 

   Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan popular merupakan pengembangan 

atau turunan dari genre induk primer. Genre induk sekunder memiliki cirri-ciri karakter yang 

lebih khusus dibandingkan dengan genre induk primer. Seperti halnya genre induk primer, 

beberapa genre induk sekunder masih popular hingga kini. Genre- genre seperti detektif, film 

noir, serta perjalana, jauh lebih pepuler hingga di era silam. Sementara genre-genre seperti 
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thriller, bencana dan superhero, serta spionase masih berjaya pada dua dekade belakangan ini 

(Pratista, Himawan 2008: 21). 

 

Skema Genre Induk Primer dan Sekunder 

Tabel 1 

Genre Induk Primer Genre Induk Sekunder 

 

Aksi 

Drama 

Epic sejarah 

Fantasi 

Fiksi-ilmiah 

Horror 

Komedi 

Kriminal dan gangster 

Musikal 

Petualangan 

Perang 

Western 

 

 

Bencana 

Biografi 

Detektif 

Film noir 

Melodrama 

Olahraga 

Perjalanan 

Roman 

Superhero 

Supernatural 

Spionase 

Thriller 

 

Sumber : (Pratista, Himawan 2008: 13) 

 

 

E.5. Unsur-Unsur Film 

  Menurut Sumarno (1996:34-79) pembuatan film dikenal sebagai kerja kolaboratif yang 

melibatkan sejumlah keahlian tenaga kreatif yang harus menghasilkan suatu keutuhan, saling 

mendukung, dan isi-mengisi. Unsur-unsur yang saling berkolaboratif tersebut meliputi : 

  

1. Sutradara. 

 Sutradara menduduki posisi tertinggi dari segi artistik, harus memimpin pembuatan film 

yang menyangkut bagaimana film harus tampak oleh penonton. Sutradara bertanggung jawab 
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terhadap aspek kreatif, interpretatif maupun teknis dari produk sebuah film. Sutradara sebagai 

mise en scene yang artinya bebas menata menjadi menata mendalam adegan atau peng-

adeganan dalam kaitan dengan fungsi kamera. 

2. Penulis Skenario 

  Sebagai karya tulis, skenario yang baik dinilai bukan dari enaknya untuk 

dibaca,melainkan efektivitasnya sebagai cetak biru untuk sebuah film. Dengan demikian 

supaya berhasil, skenario film harus disampaikan dalam deskripsi-deskripsi visual dan harus 

mengandung ritme adegan-adegan beserta dialog yang selaras dengan tuntutan sebuaj film. 

3. Penata Potografi. 

 Penata potografi atau juru kamera merupakan tangan kanan sutradara dalam kerja di 

lapangan. Bertanggung jawab memberikan hasil syuting dan menjadi pengawas pada proses 

film di laboratorium agar mendapatkan hasil akhir yang baik. Oleh karena itu, komposisi film 

yang dibuat penata fotografi harus dibuat secara seksama, agar penonton tidak kehilangan 

pusat perhatian. 

4. Penyunting. 

 Tenaga pelaksana yang bertugas menyusun hasil syuting hingga membentuk pengertian 

cerita setelah di proses di laboratorium adalah penyunting. Penyunting melakukan 

pengawasan hasil kerja sutradara tanpa harus mematikan krativitas.Pelaksanaan syuting 

sebuah fil tidak selalu berurutan sebagaimana tertulis di skenario. Untuk itu seorang 

penyunting diperlukan sebagai tin kreatif. 

5. Penata Artistik. 

 Penata artistik berkaitan dengan penyusunan segala sesuatu yang melatarbelakangi cerita 

film yakni menyangkut pemikiran tentang setting. Setting dalam hal ini adalahtempat dan 
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waktu berlangsungnya cerita film. Setting yang diciptakan harus memberikan informasi 

lengkap peristiwa-peristiwa yang sedang disaksikan penonton tentang waktu atau masa 

berlangsungnya cerita. 

6. Penata Suara 

 Sebagai media audio visual, pengembangan film sama sekali tidak boleh hanya 

memikirkan aspek visual, sebab suara juga merupakan aspek kenyuataan hidup. Proses 

pengolahan suara berarti proses memadukan unsur-unsur suara (Mixing) yang terdiri atas 

dialog dan narasi,musik serta efek-efek suara. 

 

 

7. Penata Musik 

 Musik film akan membantu merangkaikan adegan film, menutupi kelemahan atau cacat 

dalam film, menunjukkan suasana batin tokoh-tokoh utama film, menunjukkan suasna waktu 

dan tempat, mengantisipasi adegan mendatang dan menegaskan karakter tokoh utama film. 

8. Pemeran. 

 Pemeran sebuah film berkaitan dengan gemerlap, gaya hidup dan gosip-gosip yang dapat 

menyemarakkan produksi film. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya 

berperan sebagai pemeran dan psikolog yaitu membawakan diri sendiri, sekaligus mengamati 

tingkah laku orang lain. Dalam sebuah film akan muncul dua kategori besar mengenai 

pemeran film, yang pertama adalah mereka yang tergolong bintang dan yang tergolong 

aktor/aktris sejati. 

 E.6. Struktur Film       



 

14 
 

   Pada dasarnya film dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil sebelum menjadi sebuah 

rangkaian cerita yang dapat dinikmati oleh penonton. Bagian tersebut bisa dikatakan sebagai 

struktur film, diataranya yakni : 

1. Shot (syut) adalah bidikan atau hasil rekaman oleh kamera tv atau film. Shot dianggap 

sebagai unsur terkecil dalam sebuah film. Shot dapat pula dirumuskan sebagai peristiwa 

yang direkam oleh kamera tanpa interupsi, dimulai saat tombol perekam pada kamera 

ditekan sampai dilepas kembali. Panjang shot tergantung pada lamanya tombol kamera 

direkam/ditekan. (Irwanto, Budi 1999:xxiv). 

2. Scene (adegan) adalah rangkaian beberapa shot kamera atau film yang merupakan bagian 

dari suatu sikuen. Scene juga bisa diartikan sebagai rangkaian rasi shot dalam satu ruang 

dan waktu serta mempunyai kesamaan gagasan. Karena dibatasi tempat dan waktu maka 

jika tempat dan waktu dirubah maka berubah pula scene-nya. Scene terbentuk dari 

gabungan shot yang disusun secara berarti dan meninmbulkan suatu pengertian yang lebih 

luas tapi utuh. (Irwanto, Budi 1999:xxiv). 

3. Sequence (urutan adegan) adalah rangkaian secara berurut, adegan-adegan hasil rekaman 

kamera yang telah memberikan gambaran mengenai aspek-aspek tertentu dari suatu 

peristiwa sebagai bagian dari cerita yang sedang digarap. Sequence terbentuk apabila 

beberapa adegan disusun secara berarti dan logis. (Irwanto, Budi 1999:xxiv). 

 E.7. Media Massa 

  Melalui media massa kita dapat memperoleh informasi tentang benda, orang ataupun 

tempat yang belum pernah kita alami. Media massa adalah saluran penyampaian pesan kepada 

khalayak ramai. Dengan demikian media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada para audience yang luas dan heterogen. 
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Alexis Tan (1981) mencoba untuk memberikan sifat khusus yan dipunyai media massa 

dengan membandingkannya dengan interpersonal communication. “ jika kita bisa 

membedakan komunikasi massa dengan interpersonal communication, kita akan mengetahui 

apa itu komunikasi massa”. Dalam media massa tidak perlu adanya tatap muka antar 

penerima pesan. Komunikator dalam komunikasi massa biasanya media massa ( surat kabar, 

majalah, stasiun atau jaringan tv ). 

 Dalam buku “ Pengantar Komunikasi Massa “ ( Nurudin 2007: 66-93 ) mengatakan fungsi 

komunikasi massa adalah sebagai berikut :  

 1.  Fungsi informasi 

  Fungsi informasi merupakan fungsi yang paling penting dalam komunikasi massa. 

Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang 

disajikan. Fakta- fakta yang ada dilapangan kemudian dituangkan dalam tulisan juga merupaka 

sebuah informasi. Dalam istilah jurnalistik, fakta-fakta tersebut biasa disingkat dalam istilah 5W 

+ 1H ( What, When, Where, Who, Why , How ). 

2. Fungsi Hiburan 

  Fungsi hiburan bagi sebuah media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi di 

banding dengan fungsi-fungsi yang lain. Masyarakta menjadikan televise sebagaisebagai media 

hiburan. Dalam sebuah keluar televisi adalah media perekat keintiman keluarga, kemungkinan 

besar mereka menjadika televisi sebagai media hiburan sekaligus saran untuk berkumpul 

keluarga. 

3. Persuasi 

  Fungsi persuasif dari komunikasi massa ini tidak kalah pentingnya dengan fungsi informasi 

dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau di perhatikan sekilas hanya berupa informasi, 
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tetapi jika di perhatikan lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. Tulisan pada Tajuk Rencana, 

artikel dan surat pembaca adalah contoh tulisan persuasif. 

4.  Transmisi Budaya 

  Transmisi budaya adalah salah satu fungsi komunikasi massa yang paling luas, meskipun 

paling sedikit diperbincangkan. Transmisi budaya tak dapat dielakkan selalu hadir untuk 

berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. 

5. Mendorong Kohesi Sosial 

  Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya media massa mendorong 

masyarakat untuk bersatu. 

6. Pengawasan 

  Bagi Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. Artinya, menunjuk pada 

pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. 

Fungsi pengawasan ini bisa dibagi menjadi dua yakni -warning or beware surveillance atau 

pegawasan peringatan dan instrumental surveillance atau pengawasan instrumental. 

7. Korelasi 

  Fungsi korelasi yang dimaksud di sini adalah fungsi menghubungkan bagian-bagian dari 

masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran 

media massa sebagai penghubung antar berbagai komponen masyarakat. 

 8. Pewarisan Sosial 

  Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik yang menyangkut 

pendidikan formal maupun informal yang mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu 

pengetahuan, nilai, norma, pranata, etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

 9. Fungsi Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 
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  Dalam kurun waktu yang lama, komunikasi massa dipahami secara linier dalam 

memerankan fungsi-fungsi klasik seperti yang yang diungkapkan sebelumnya. Komunikasi 

massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. 

 10.Menggugat Hubungan Trikotomi 

   Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga pihak. Dalam 

kajian komunikasi, 3 pihak tersebut adalah pemerintah, pers dan masyarakat. Ketiga pihak ini 

dianggap tidak pernah mencapai kata sepakat karena perbedaan kepentingan masing-masing. 

 

Definisi komunikasi massa itu sendiri itu adalah komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa baik cetak dan elektronik baik televisi, radio, surat kabar, majalah, buku serta film. 

 Film sendiri termasuk dalam salah satu media komunikasi massa karena film bisa dan mampu 

menyampaikan pesan atau tujuan tertentu kepada khalayak secara serentak ketika para khalayak 

tersebut datang kebioskop untuk menonton sebuah film dan setelah mereka dapat menangkap 

atau mencerna pesan dan tujuan apa yang ingin disampaikan oleh sutradara atau penulis film 

tersebut. 

 

 

E.8 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Film merupakan media komunikasi yang terbentuk dari kombinasi antara penyampaian 

pesan melalui gambar bergerak yang dibasilkan dari pemanfaatan teknologi kamera, 

pencahayaan, warna dan suara. Unsur tersebut dengan latar belakang alur cerita. yang 

mengandung pesan yang akan disampaikan oleh komunikator, yaitu sutradara melaului gambar, 

dialog, suara, warna , sudut pengambilan dan musik, adegan dirangkai satu sama lain beserta. 
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lambang-lambang yang dipergunakan sehingga pesan dapat dipahami oleh khalayak 

penonton.Dari uraian diatas maka film dapat digolongkan sebagai media komunikasi massa. 

Dalam perspektif massa pengertian komunikasi massa adalah komunikasi media massa. Dengan 

kata lain komunikasi massa adalah komunikasi dengan menggunakan media massa meliputi surat 

kabar , majalah, radio, film, televisi dan Majalah. (Effendy,2002) 

Sebagai salah satu media komunikasi massa, film mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

(Effendy, 2002): 

a. Pesan dalam film berlangsung satu arah 

Tidak ada arus balik antara komunikan dan komunikator. Sutradara film sebagai 

komunikator tidak mengetahui tanggapan khalayak terhadap pesan dalam film yang dibuatnya. 

Sutradara tidak mengetahui apakah khalayak suka atau tidak terhadap film yang dibuatnya. 

Sutradara mengetahui film yang disukai khalayak melalui penjualan tiket bioskop dan DVD film 

yang dibuatnya. Semakin banyak tiket bioskop dan DVD film terjual berarti khalayak menyukai 

film tersebut. 

b. Komunikator film melembaga 

Dalam pembuatan film melibatkan sejumlah orang yang terkoordinasi yang memiliki 

peran yang berbeda-beda, seperti produser, sutradara, artis dan kru film lainnya. 

c. Pesan film bersifat umum. 

Pesan yang disampaikan film bersifat umum karena ditujukan untuk khalayak banyak. 

d. Menimbulkan keserempakan 
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Keserempakan dalam film terlihat ketika film dibuat untuk ditonton oleh khalayak secara 

serempak. 

e. Komunikan film bersifat heterogen 

Khalayak film merupakan kumpulan anggota masyarakat yang keberadaannya terpencar, 

berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu film dibuat dalam berbagai bahasa. 

 

 E.9.  Bullying 

  Menurut Dan Owleus (2002) Kata bullying berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari 

kata bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini akhirnya 

diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Berbeda dengan negara lain seperti 

Norwegia, Finlandia, dan Denmark yang menyebut bullying dengan  istilah  mobbing atau 

mobbning. Istilah aslinya berasal dari bahasa Inggris yaitu mob yang menekankan bahwa 

biasanya mob adalah sekelompok orang yang anonim dan berjumlah banyak serta terlibat 

kekerasan. 

 Dalam bahasa Indonesia secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang 

menggangu orang yang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia bias menggunakan 

menyekat (berasal dari kata sakat ) dan pelakunya (bully) disebut penyakat. Menyakat berarti 

menggangu, mengusik, dan merintangi orang lain.( Novan Ardy Wiyani 2012: 12 ) 

 Bullying dapat terjadi karena kesalahpahaman antarpihak yang berinteraksi. Bullying 

bukanlah merupakan suatu tindakan yang kebetulan terjadi, melainkan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti, seperti faktor sosial, budaya dan ekonomi. Biasanya dilakukan oleh 

pihak- pihak yang merasa lebih terhormat untuk menindas pihak lain untuk memperoleh 
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keuntungan. Bullying dapat terjadi dimana saja, seperti dikeluarga, masyarakat dan sekolah 

yang merupakan tri pusat pendidikan ( Novan Ardy Wiyani 2012: 26 ). 

Rigby (2005) merumuskan bahwa bullying merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. 

Hasrat ini diperlihatkan dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan 

secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung 

jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Sebagian orang mungkin 

berpendapat bahwa perilaku bullying tersebut merupakan hal sepele atau bahkan normal 

dalam tahap kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari (Astuti, Retno, 2008: 3). 

  Lebih lanjut Dan Owleus (2002) mendefiniskan bullying, yang mengandung tiga 

unsur mendasar dari perilaku bullying sebagai berikut : 

1. Bersifat menyerang ( agresif ) dan negatif 

2. Dilakukan secara berulang kali 

3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat 

 

 Bullying terjadi apabila memenuhi unsur  (Dan Owleus 2002): 

1.  Perilaku yang menyebabkan seseorang/ siswa/ guru terhina, terintimidasi, takut, terisolasi 

2.  Perilaku yang dilakukan berulang-ulang baik verbal, fisik, dan psikis, yang menimbulkan 

powerless 

3.  Adanya aktor yang superior dan inferior 

4.  Perilaku yang dilakukan berdampak negatif. 

 

Menurut  Novan Ardy Wiyani (2012) menuliskan bahwa  kategori Bullying terbagi dalam: 
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1. Bullying secara fisik yaitu jenis bullying yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan 

korban. Perilaku yang termasuk, antara lain: mendorong, menendang, sesdan merusak 

barang – barang milik orang lain. 

2. Bullying verbal yaitu melibatkan bahasa verbal yang bertujuan menyakiti hati seseorang. 

Perilaku yang termasuk (mengancam, mempermalukan, mencela/mengejek ). 

 

Bullying disebut perilaku sadar karena perilaku ini dilakukan secara berulang, terorganisir 

dan memiliki tujuan yaitu  untuk menciptakan teror bagi korban. Hal ini didukung oleh 

pernyataan bahwa kebanyakan definisi bullying dikategorikan sebagai suatu sub bagian dari 

perilaku agresif yang melibatkan suatu maksud untuk menyakiti orang lain. bullying merupakan 

bentuk tindakan kekerasan yang repetitif, cenderung diulang, dilakukan berkali-kali atau terus-

menerus selama periode waktu tertentu. menspesifikan ” repetition” dalam definisi bullying di 

awal untuk mengecualikan insiden-insiden minor atau kejadian-kejadian tidak serius yang 

kadang-kadang terjadi. Kendatipun demikian, Olweus juga mengindikasikan bahwa hal serius 

tunggal ”di dalam keadaan tertentu ” harus dianggap sebagai bullying. (Camodeca et al. 2003; 

Olweus 1978; Rivers & Smith, 1994; Smith & Thompson, 1991; dalam Astuti, Retno, 2008). 

Secara fisik, pelaku bullying tidak hanya didominasi oleh anak yang berfisik besar dan 

kuat, anak bertubuh kecil atau sedang yang memiliki dominasi psikologis yang besar di kalangan 

teman-temannya juga dapat menjadi pelaku bullying. Alasan yang paling jelas mengapa 

seseorang menjadi pelaku bullying adalah bahwa pelaku bullying merasakan kepuasan apabila ia 

“berkuasa” di kalangan teman sebayanya. Selain itu, tawa teman-teman sekelompoknya saat ia 

mempermainkan sang korban memberikan penguatan terhadap perilaku bullying-nya 

(TimYayasan Semai Jiwa Amini, 2008; 14).  
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Para pelaku bullying juga memiliki kepercayaan diri tinggi dan dorongan untuk selalu 

menindas dan menggencet anak yang lebih lemah. Hal ini karena mereka tidak pernah dididik 

untuk memiliki empati terhadap orang lain, yakni merasakan perasaan orang lain yang 

mengalami siksaan dan aniaya. Selain itu, pelaku bullying umumnya temperamental, tidak jarang 

bullying dilakukan sebagai bentuk pelampiasan kekesalan dan kekecewaannya ataupun untuk 

memiliki kelompok sendiri. Tidak hanya itu, para pelaku Bullying bisa saja hanya sekedar 

mengulangi apa yang pernah ia lihat dan alami sendiri. Ia menganiaya anak lain karena ia 

dianiaya orang tuanya di rumah atau pernah ditindas dan dianiaya anak lain yang lebih kuat 

darinya (Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008; 15) 

Terjadinya bullying di sekolah menurut Salvimalli ( dalam Astuti, Retno 2008 )  

merupakan proses dinamika kelompok dan di dalamnya ada pembagian peran. Peran-peran 

tersebut adalah bully, asisten bully, reinfocer, defender, dan outsider : 

a. Bully 

yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam 

perilaku bullying.  

b. Asisten Bully 

terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah 

bully. 

c. Rinfocer 

adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, 

mentertawakan korban, memprofokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan 

sebagainya.  

d. Defender 
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adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, sering kali akhirnya 

mereka menjadi korban juga. 

e. Outsider 

 adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, 

seolah-olah tidak peduli.  

 

F. Metode penelitian 

   Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat 

statistik. Metode kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara ( metode ) 

pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi 

untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Sedangkan analisis isi menirut 

Krippendorff (1991;15) adalah suatu tekhnik penelitan untuk membuat inferensi-inferensi 

yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 

 

F.1 Ruang Lingkup Penelitian 

   Ruang lingkup penelitian disini adalah penggalan seluruh scene dalam film Langit Biru  

karya Lastja F. Susatyo dengan 65 scene atau 89 menit yang menggambarkan prilaku bullying 

yang terjadi dalam lingkungan sekolah atau  tindakan yang menggambarkan unsur bullying 

dalam film. 

 F.2 Unit Analisis 

   Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah scene. Dimana setiap scene 

(adegan) dalam film “Langit Biru” baik berupa akting atau dialog yang mengandung unsur 

bullying  akan diambil dan kemudian dimasukkan dalam kategori yang telah ditentukan. 
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 F. 3 Satuan Ukur 

   Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan gambar 

scene yang mengandung unsure bullying pada setiap scene dalam film “ Langit Biru “ Karya 

Lastja F. Susatyo. 

 F.4  Kategorisasi 

   Kategorisasi adalah  suatu pemisahan jenis suatu objek untuk memudahkan peneliti 

untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk memperoleh validitas data yang akan diteliti, 

oleh karena itu peneliti membatasi scene-scene dalam film yang akan diteliti dengan 

kategorisasi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Adapun kategorisasi dalam aspek 

bullying dalam film “ Langit Biru “ ini adalah sebagai berikut: 

 

 

a. Bullying Fisik 

Yaitu jenis bullying yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Secara umum, 

kekerasan diartikan sebagai prilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasan atau tubuh ( 

fisik ) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekhawatiran, 

ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Perilaku/ tindakan  

yang yang dilakukan dalam film ini termasuk antara lain: mendorong, menendang,  

mengunci seseorang dalam ruangan, dan merusak barang – barang milik orang lain. 

1. Mendorong 

Dalam film ini prilaku mendorong diartikan pelaku bullying tersebut mendorong tubuh 

korbannya hingga terjatuh dan membuat korban merasakan luka fisik 

2. Merusak Barang-Barang milik orang lain 
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 Didalam film ini digambarkan dengan  pelaku bullying tersebut mem-bully targetnya 

dengan merusak barang-barang milik korbannya. 

3. Menendang 

 Didalam film ini menendang yang dimaksud digambarkan dengan pelaku bullying 

tersebut menendang kursi korbannya ketika berada didalam kelas untuk membuat 

korbannya tidak nyaman dalam belajar. 

4. Melempar Benda 

 Didalam film ini melempar benda yang dimaksud digambarkan dengan pelaku bullying  

tersebut melempar benda ke korban bullying dengan maksud untuk membuat korban 

tersebut merasa terganggu. 

b. Bullying Verbal 

    Bullying secara lisan atau berupa kata-kata yang mengatakan hal yang tidak 

menyenangkan atau memanggil seseorang dengan julukan yang buruk yang bisa 

menyebabkan korban menjadi tersinggung, membuat seseorang rendah diri, minder, sakit 

hati, bahkan sangat mungkin menjadi satu penyebab seseorang untuk bunuh diri. Didalam 

film ini terdapat juga prilaku yang mendeskripsikan tentang bullying verbal tersebut antara 

lain : 

1. Mengancam  

Mengancam korban bullying dengan kata – kata yang bisa membuat korban tersebut 

berada dalam ketakutan atau rasa cemas. 

2. Mempermalukan 
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Mempermalukan korban bullying  dengan cara mengeluarkan kata  yang tidak sopan 

atau menyuruhnya dengan melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya sehingga 

membuat korban tersebut malu dan tidak nyaman. 

3. Mencela/mengejek 

Disini diartikan dengan mengejek atau mencela orang lain bukan hanya kepada keadaan 

atau perbuatan namun juga pelaku (subyek) dengan tujuan elektronik dengan maksud 

mengintimidasi, menjatuhkan mental korban serta menakuti korban. 

 

F. 5.  Tekhnik Pengumpulan Data 

   Dalam tekhnik pengumpulan data peneliti menggunakan satu cara, yaitu: 

1. Dokumentasi 

 Peneliti mendokumentasikan scene-scene atau shot-shot yang dinilai / dianggap 

memenuhi unsure bullying dengan cara meng-capture scene tersebut dalam bentuk  file 

JPG dan diteliti kembali. Peneliti juga menggunakan data-data dari luar berupa buku, data 

dari internet, berita dari surat kabar sebagai data pendukung penelitian. 

Peneliti membuat lembaran coding yang akan diisi oleh coder guna mempermudah 

pengkategorian pada objek yang akan diteliti. Berikut adalah contoh tabel pada lembar 

coding yang akan diberikan peneliti.: 

 

Contoh Lembar Koding 

Tabel 2 
SCENE Kategorisasi Bullying A D 

fisik verbal 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

          

          
Jumlah          
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Keterangan: 

K1 : Mendorong 

K2 : Merusak 

K3 : Menendang 

K4 : Melempar Benda 

K5 : Mengancam 

K6 :  Mempermalukan 

K7 : Mencela / Mengejek 

 

 F. 6 Tekhnik Analisis Data 

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

lembaran coding tersebut dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk memperjelas 

dan mengetahui frekuensi kemunculan dari tiap-tiap kategorisasi pada film yang diteliti. 

Berikut contoh tabel distribusi frekuensi: 

 

 

Distribusi Frekuensi 

Kategori Bullying Fisik 

Tabel 3 

Kategori Bullying Fisik                                  Frekuensi Kemunculan 

                    ∑                       % 

Mendorong   

Merusak Barang Milik 

Orang Lain 

  

Menendang   

Melempar Benda   

Jumlah    

 

Distribusi Frekuensi 

Kategori Bullying Secara Verbal 

Tabel 4 
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Kategori Bullying Verbal                                Frekuensi Kemunculan 

                      ∑                    %  

Mengancam   

Mempermalukan   

Mencela / Mengejek   

Jumlah    

 

 Kemudian setelah data dari lembar coding diisi pada lembar distribusi frekuensi, peneliti 

melakukan perhitungan tingkat  frekuensi yang muncul dari kategori-kategori tersebut. 

 F. 7 Uji Reliabitas 

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

perhitungan reliabilitas. Perhitungan tersebut perlu adanya terlebih dahulu dihitung nilai 

kesepakatan (percentage of agreement) dengan formula Holsti (1969) : 
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                  2M 

(CR) = ————— 

              N1 + N2  

Keterangan : 

CR  = Coenficient Realibility 

M   = jumlah koding yang disepakati oleh pengkoding dan periset 

N1 & N2  = jumlah pernyataan yang diberi oleh pengkoding dan periset  

 

   Dari hasil Coenficient Reliability, Observed Agrement (persetujuan yang diperoleh dari 

penelitian), kemudian untuk memperkuat hasil uji reliabilitas, tentunya dengan persetujuan 

koder, hasil-hasil yang diperoleh dari rumus diatas kemudian dihitung kembali dengan 

menggunakan rumus Scoot, sebagai berikut : 

 

 

      (% Observed Agreement - % Expected Agreement)  

Pi =   

               (1 - % Expected Agreement) 

 

Keterangan : 

Pi   = Nilai Keterandalan 

Observed Agreement = Presentase Persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang disetujui 

antar pengkode (Nilai CR) 

Expected Agreement  =  Expected Agreement adalah presentase persetujuan yang diharapkan 

yaitu proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 
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    Tingkat kesepakatan atau ambang penerimaan yang dipakai untuk uji reliabilitas 

kategorisasi adalah 0,75. Jika persetujuan antar pengkoding mencapai 0,75 atau lebih maka 

data yang diperoleh dinyatakan reliable. Jika persetujuan antara pengkoding tidak mencapai 

0,75, maka kategorisasi operasional mungkin perlu dirumuskan lebih spesifik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


