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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Film adalah suatu media komunikasi yang membawa muatan 

kepada khalayak memberikan berbagai pesan yang ingin disampaikan 

sejumlah pembuat film kepada masyarakat, karena dengan adanya media 

film bentuk komunikasi yang digambarkan dapat dilakukan secara 

mendalam dan meliputi seluruh unsur komunikasi yaitu bahasa tubuh, 

ekspresi wajah dan pemilihan inotasi. 

Dalam perkembangannya film tidak hanya dijadikan sebagai media 

hiburan semata tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, terutama 

menyangkut tujuan sosial atau nasional. Berdasarkan pada pencapaiannya 

yang menggambarkan realitas, film dapat memberikan imbas secara 

emosional dan popularitas. Dibandingkan dengan media lain, film 

memiliki kemampuan untuk meniru kenyataan kehidupan yang ada pada 

masyarakat sehari-harinya. Pada dasarnya film disajikan dari sebuah ide 

yang kemudian diolah oleh pelaku film (sutradara) sehingga terbentuklah 

sebuah cerita kehidupan yang ada saat ini. Susunan cerita yang ada pada 

film tentunya akan dapat mempengaruhi khalayak penonton untuk ikut 

merasakan susunan cerita pada film tersebut. 

Pada saat ini industri film merupakan industri bisnis. Predikat ini 

telah menggeser anggapan orang yang masih meyakini bahwa film 

merupakan karya seni, yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi 

imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika (keindahan) 

yang sempurna. Meskipun pada kenyataannya adalah karya seni, industri 

film adalah bisnis yang memberikan keuntungan, yang terkadang menjadi 

mesin uang, yang seringkali, demi uang, keluar dari kaidah artistik film itu 

sendiri. (Dominic, 2000) 

Sejarah perfilman indonesia telah dimulai sejak permulaan abad 20 

masehi. Dari catatan sejarah perfilman di Indonesia, film pertama yang 

diputar berjudul Lady Van Java yang diproduksi di Bandung pada tahun 
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1926 oleh David. Dan sampai tahun 1930, masyarakat disuguhi film 

Lutung Kasarung, Si Conat dan Pareh. Film-film tersebut merupakan film 

bisu yang diusahakan oleh orang-orang Belanda dan Cina. Pada saat 

perang Asia Timur Raya di penghujung tahun 1941, perusahaan perfilman 

yang diusahakan oleh orang Belanda dan Cina berpindah tangan kepada 

pemerintah jepang, diantaranya adalah NV. Multi film yang diubah 

namanya menjadi Nippon Eiga Sha, yang selanjutnya memproduksi film 

feature dan film dokumenter. Jepang telah memanfaatkan untuk media 

informasi dan propaganda. Namun tatkala bangsa indonesia telah 

memproklamasikan kemerdekaannya, maka pada tanggal 6 Oktober 1945 

Nippon Eiga Sha diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sejak 

tanggal 6 Oktober lahirlah Berita Film Indonesia atau BFI. Bersamaan 

dengan pindahnya pemerintahan RI dari Yogyakarta, BFI pun pindah dan 

bergabung dengan perusahaan film negara, yang pada akhirnya berganti 

nama menjadi Perusahaan Film Nasional 

Namun saat ini perfilman Indonesia semakin menunjukkan 

eksistensinya. Hal ini terbukti dengan semakin muncul dan 

berkembangnya karya- karya film yang berkualitas di bioskop, yaitu film 

yang mengandung suatu pesan-pesan dalam sebuah kehidupan nyata saat 

ini, seperti Ayat-ayat Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, Sang Pencerah, 

Laskar Pelangi, dan yang paling terbaru saat ini adalah Minggu Pagi di 

Victoria Park yang disutradarai oleh Lola Amaria. 

Dalam film yang berjudul Minggu Pagi di Victoria Park, mengajak 

kita untuk menyelami kehidupan TKW dari berbagai sudut, tidak hanya 

ekonomi dan politik, tetapi juga sosial dan budaya. Berdasarkan data 

dokumen dari film tersebut, bahwa “Tenaga Kerja di Indonesia tersebar di 

30 negara yang menyumbang pemasukan bagi negara total ditahun 2010 

adalah $6.615.718.900,56. Jumlah TKI yang bekerja diluar negeri sekitar 

8.739.046, jika masing-masing menanggung 5 orang anggota keluarga di 

kampung halamannya maka lebih dari 40 juta jiwa penduduk Indonesia 

menggantungkan nasibnya pada mereka, jumlah ini setara dengan 5 kali 

penduduk Jakarta. 97,2% tenaga kerja Indonesia diluar negeri adalah 
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perempuan. Jika separuhnya adalah ibu rumah tangga yang memiliki 2 

orang anak maka ada sekitar 8,5 juta anak Indonesia yang tidak merasakan 

kasih sayang ibunya. Lebih dari 4,2 juta yang menggantungkan hidupnya 

pada anak perempuan ataupun istrinya yang bekerja sebagai tenaga kerja 

di luar negri. 66 % tenaga kerja indonesia di luar negeri bekerja di sektor 

informal. Nyaris semuanya adalah perempuan yang bekerja sebagai 

Pembantu Rumah Tangga”. (scene 109 dalam film Minggu Pagi di 

Victoria Park). 

Persoalan buruh migran yang rentan rasialisme, perbudakan, dan 

diskriminasi ini memang tak tergambar secara nyata di film garapan Lola 

Amaria ini. Namun cukup menyadarkan kita akan kondisi negeri yang 

minim lahan kerja dan tak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi 

rakyatnya. Lola Amaria sepertinya menaruh juga harapan besar itu. Lewat 

film ini sutradara ingin menyampaikan bahwa Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) adalah manusia juga yang harus dimanusiakan seperti kaum laki-

laki dalam realitas sosial, bukan sebagai objek yang selalu kalah. 

Karenanya, dalam beberapa adegan, Lola mencuatkan pesan perlawanan 

kaum perempuan terhadap laki-laki agar tidak gampang ditindas dan 

dipermainkan, khususnya atas dasar cinta. 

Dalam film Minggu Pagi di Victoria Park, Lola ikut bermain 

sebagai TKI. Lola memerankan Mayang, yang dipaksa orangtuanya 

mencari sang adik di Hong Kong. Dengan berat hati, Mayang berangkat ke 

Hong Kong. Seorang diri, ia mencari adiknya Sekar (Titi Sjuman) yang 

sudah dua tahun bekerja di Hong Kong. Bukannya berhasil membawa 

Sekar pulang ke kampung halaman, Mayang justru terjebak fatamorgana 

kehidupan TKI di Hong Kong. Banyak hal dilalui Mayang, mulai dari 

percintaan, hubungan dengan majikan, serta masalah pelik sang adik. 

Secara keseluruhan, film ini bertutur tentang dilema kehidupan Mayang di 

Hong Kong. Selama ini kita mendengar berita mengenai TKW begitu 

mengerikan yang disekap, dianiaya, diperkosa majikan, gaji tidak 

diberikan sampai terjun bebas dari lantai apartemen. Sepertinya media 

kurang tertarik dengan kabar seputar TKW yang menyenangkan. Melalui 
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media film, Lola Amaria berusaha mengangkat tema buruh migran itu ke 

layar lebar. 

Dalam filmnya ini, Lola Amaria bermaksud untuk memberikan 

gambaran tentang kehidupan TKW disana,  mereka seringkali mempunyai 

permasalahan pelik sehingga menimbulkan sikap anti sosial 

dilingkungannya. Ada banyak sekali kisah tentang TKW yang terlilit 

hutang disana karena kebiasaan konsumtif mereka. Akan tetapi di negeri 

asing seperti Hongkong kaum minoritas seperti TKW harus membentuk 

sikap prososial yang kuat. Sikap prososial yang terbentuk adalah 

solidaritas atas persamaan nasib untuk bisa bertahan di negeri orang. 

Peneliti tertarik untuk menganalisis film Minggu Pagi di Victoria 

Park ini karena dalam film ini mengandung unsur-unsur sosial yang dapat 

memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai bagaimana realita 

sosial tentang kehidupan para TKI diluar negeri. Berdasarkan hal tersebut 

di atas, maka peneliti ingin mengetahui “Pesan Prososial dan Antisosial 

Dalam Film Minggu Pagi di Victoria Park”. 

 

B. Rumusan masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah berapa banyak frekuensi kemunculan tentang  pesan 

prososial dan anti sosial dalam film “Minggu Pagi di Victoria Park”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti 

adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan pesan prososial dan anti 

sosial dalam film “Minggu Pagi di Victoria Park”. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi peneliti serta menambah referensi dan informasi 

bagi peneliti-peneliti lain dan khususnya pada mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Audio Visual. 

2. Secara Praktis 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

informasi berkenaan dengan analisis isi terhadap sebuah film. 

Dimana film ini adalah film drama yang sarat akan muatan pesan 

sesuai dengan etika budaya masyarakat Indonesia. 

 

E. Kajian Pustaka 

     1.   Film 

Suatu peristiwa budaya telah terjadi ketika dua bersaudara August 

dan Louis Lumiere menggemparkan pengunjung Grand Café yang terletak 

di Boulevard de Capucines pada 28 Desember 1895 saat film bisu Worker 

Leaving the Lumiere Factory diputar. Sambutan penonton pada saat itu 

demikian hangat dan sensasional. Dengan membayar karcis, masyarakat 

perancis berbondong-bondong menyaksikan film yang hanya bermassa 

putar beberapa menit dan memperlihatkan serombongan pekerja 

meninggalkan pabrik foto Lumiere tempat mencari nafkah. Hal itu yang 

menjadi cikal bakal film yang berkembang pada saat ini (Baksin, 2003).  

Seiring dengan perkembangannya mula-mula hanya dikenal film 

hitam putih dan tanpa suara. Kreativitas terus berlanjut hingga dalam 

bentuk seperti apa yang kita tonton saat ini. Film bicara memang sudah 

mulai diperkenalkan secara umum sejak tahun 1927 di Amerika Serikat. 

Tetapi belum sempurna, baru setelah delapan tahun kemudian film bicara 

memang sudah dinikmati khalayak umum dalam pemutaran yang lebih 

lama dan relatif sempurna. Usaha penyempurnaan dunia perfilman itu 

terus berlangsung baik dari segi suara, tata warna, sampai ia harus 
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berhadapan dengan perkembangan televisi yang muncul ketika perang 

dunia ke II berakhir. 

Bersama radio dan televisi, film termasuk kategori media massa 

periodik. Artinya, kehadirannya tidak terus - menerus, tetapi berperiode 

dan termasuk media elektronik, yakni media yang dalam penyajian 

pesannya sangat bergantung pada adanya listrik. Sebagai media  massa 

elektronik dan adanya banyak unsur kesenian lain, film menjadi media 

massa yang memerlukan proses lama dan mahal. 

Dahulu dikenal istilah gambar hidup yang betapapun sempurna 

teknik yang digunakan belum mendekati kenyataan sehari - hari. Sehingga 

untuk meningkatkan kesan dan dampak, suatu film harus diiringi dengan 

suara berupa dialog atau berupa musik sebagai alat penguat ekspresi.Di 

samping itu suara, musik dan warna juga dapat menimbulkan nilai riil 

sebuah film. Jadi film terkesan sungguh - sungguh terjadi dan sedang 

dialami dan dirasakan oleh penonton. 

Sebagai suatu media komunikasi dan seni, nilai film lebih mudah 

menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini 

dapat dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitik - beratkan pada 

„estetika‟ dan „etika‟. Pada dasarnya film memiliki nilai hiburan dan 

artistik. Hampir semua film dalam beberapa hal bermaksud untuk 

menghibur, mendidik dan menawarkan rasa keindahan.  

Film merupakan sebuah alat untuk menyapaikan pesan yang efektif 

dalam mepengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya. 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan 

pesan-pesannya (message) Alex Sobur (2003). Tema-tema yang diangkat 

didalam film menghasilkan sebuah nilai-nilai yang biasanya didapatkan 

didalam sebuah pencarian yang panjang tentang pengalaman hidup, 

realitas sosial, serta daya karya imajinatif dari sang penciptanya dengan 

tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong khalayak tentang sesuatu 

yang belum diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin 

dicapainyapun sangatlah bergantung pada seberapa antusias khalayak 

terhadap tema-tema yang diangkat di dalam film tersebut. 
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Tema-tema di dalam film biasanya tidak lepas dari masalah yang 

memang selama ini telah menjadi sebuah realita didalam kehidupan seperti 

tema cinta, keluarga, perjalanan hidup serta hal-hal yang memang selama 

ini menjadi daya ktetif imajiantif sang pembuat film, seperti film kartun, 

animasi, dsb. 

 

     2.   Jenis Film 

Seiring dengan perkembangan film, maka asumsi para sineas muda 

ataupun produser film semakin beragam pula tentang jenis film yang 

pernah diproduksi.nya. Berikut adalah ragam jenis film (Effendy, 2006): 

1.    Film Dokumenter (documentary films) 

Film dokumenter menyajikan 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. Jenis film 

ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film atau 

orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat 

film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga 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-lenght films) 

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

menit.Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok 

ini. Film-film jenis lain, Profil Perusahaan (corporate profile) Film ini 

diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan dengan kegiatan 

yang mereka lakukan. Film ini sendiri berfungsi sebagai alat bantu 

presentasi. 
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4.    Iklan Televisi (TV commercial) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik 

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

masyarakatatau public service announcement/PSA). 

5.    Program Televisi (TV Programme) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi.Secara 

umum, program televisi dibagi menjadi dua jenis yakni cerita dan non 

cerita.Jenis cerita terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok fiksi dan 

nonfiksi. 

6.   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.  

 

    3.   Unsur-unsur Film 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai system tanda yang bekerja sama dengan baik dalam 

upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting didalam film 

adalah gambar dan suara: kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-

suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film. 

Dalam film terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi dalam suatu 

film, yaitu audio dan visual. Pengertian masing-masing unsur tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Shot 

Yang dimaksud dengan shot adalah gambar atau adegan dengan 

angle yang sudah ditentukan sebelumnya.  

b. Audio, meliputi Dialog, Musik, Sound Effect 

Dialog berisi kata-kata. Kata merupakan alat komunikasi yang 

paling penting antara orang dengan sesamanya. Menurut Costance Nash 

dan Virginia, dialog berfungsi untuk mengemukakan pendapat secara 

langsung, menjelaskan perihal tokoh atau peran, menggerakkan plot 

maju dan membuka fakta. (Hamzah, 1985) 
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Sound Effect merupakan efek suara yang memberikan warna dan kesan 

dramatis dalam suatu alur cerita. Misalnya suara jeritan, pintu 

dibanting, suara ledakan, tiupan angin, dan sebagainya.  

c. Scene atau adegan 

Yang dimaksud scene adalah gabungan shot yang disusun secara 

berarti dan menimbulkan suatu pengertian yang lebih luas namun utuh.  

d. Visual, meliputi angle, lighting, gesture, costume, visual effect 

Yang dimaksud dengan angle adalah sudut pengambilan gambar 

oleh kamera dalam sebuah film. Angle kamera dibedakan berdasarkan 

karakteristik dari yang dihasilkan.  

a) Angle kamera dibedakan menurut karakteristik dan gambar yang 

dihasilkan ada tiga macam, yaitu : 

 Straight angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang 

normal, biasanya ketinggian kamera setinggi dada dan sering 

digunakan pada acara yang gambarnya tetap. Mengesankan 

situasi yang normal.  

 Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat 

yang letaknya lebih rendah dari obyek.  

 High angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat 

yang lebih tinggi dari obyek.  

b) Lighting merupakan pencahayaan dalam film.  

c) Gesture ialah komunikasi tubuh yang mana sebagian besar 

dilakukan dengan lengan dan gerakan tangan serta sedikit sekali 

menggunakan kepala. Hayes menyatakan bahwa gesture adalah 

“semua gerakan tubuh kecuali unsur vokalisasi, jelas maupun 

tidak jelas untuk mengkomunikasikan suatu maksud baik 

terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. 

d) Costume adalah tata pakaian dalam film yang mana dari kostum 

ini dapat memberikan kesan berkaitan dengan alur cerita dalam 

film.  
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e) Visual Effect merupakan efek visual yang mana memberikan 

kesan dramatis dalam suatu scene. Misalnya animasi, efek 

ledakan, dan sebagainya. 

 

     4. Pesan Sosial 

Pesan sosial adalah sebuah pemikiran yang diberikan kepada 

masyarakat, yang bisa terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling 

berhubungan, saling membutuhkan dan memiliki kesadaran, bahwa antara 

satu dengan yang lain saling berperan. Di lihat dari sosial, sebagai sebuah 

ilmu yang memiliki obyeknya adalah masyarakat. (Soekanto, 1987). 

Sedangkan pesan menurut Widjaja (2000), adalah sesuatu pemikiran yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan sendiri sebenarnya 

sebagai alat untuk mencoba mengubah tingkah laku komunikan. 

Soekanto (1987), menyatakan bahwa, sebagai suatu pergaulan 

hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu 

mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu : 

1. Manusia yang hidup bersama.  

Secara teoritis, jumlah manusia yang hidup bersama itu ada dua 

orang. Di dalam ilmu - ilmu sosial khususnya sosiologi, tidak ada 

satu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan 

berapa jumlah manusia yang harus ada (tetapi sudah tentu harus 

lebih dari satu orang) 

2. Bergaul selama jangka waktu cukup lama. 

3. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari 

satu kesatuan. 

Pesan sosial pada intinya adalah pesan yang diberikan, suatu pola 

pikir di dalam sebuah masyarakat. Melihat didalam masyarakat terdiri dari 

berbagai macam manusia, yang antara satu dan lainnya berbeda sikap atau 

perilaku.  
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a.  Prososial 

Prososial dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan 

penerima tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi pelakunya 

(Staub, 1978: baron & Byrne, 1994). 

William (1981) membatasi perilaku prososial secara lebih rinci 

sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau 

psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam 

arti secara materiil maupun psikologis. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa perilau prososial bertujuan untuk membantu meningkatkan Well 

being orang lain. 

Lebih jauh lagi pengertian perilaku prososial mencakup tindakan-

tindakan cooperative (kerjasama), helping (menolong), sharing (berbagi), 

honesty (kejujuran), serta generosity (kedermawanan) 

Lebih tandas, Birgham (1991) menyatakan bahwa perilaku 

prososial mempunyai maksud untuk menyokong kesejahteraan orang lain. 

Dengan demikian persahabatan, kerjasama, menolong, dan menyelamatkan 

merupakan bentuk-bentuk prososial.  

Dengan kata lain perilaku prososial adalah menggambarkan segala 

perbuatan atau tindakan yang ditujukan untuk memberi keuntungan orang 

lain tanpa mengharapkan hadiah, karena tindakan tersebut memiliki akibat 

sosial secara positif yang ditujukan untuk kepentingan orang lain atau 

suatu kelompok, seperti membantu orang lain, kerja sama, bersahabat dan 

sebagainya.  

Ada tiga indikator yang menjadi tindakan prososial, yaitu: 

1.  Tindakan itu berakhir pada dirinya dan tidak menuntut keuntungan 

pada pihak pelaku. 

2.  Tindakan itu dilahirkan secara suka rela. 

3.  Tindakan itu menghasilkan kebaikan (Staub, 1978). 

Menurut Ahmadi (1988), pada hakekatnya individu tidak dapat 

hidup dengan baik tanpa mengadakan hubungan dengan orang lain, karena 

hampir setiap hari individu meluangkan waktu dalam kebersamaan dengan 
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individu lain. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan 

pertolongan. 

1. Situasi  

  Seseorang melakukan sesuatu pertolongan dilandaskan pada 

situasi. Dimana situasi itu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, sifat 

lingkungan dan masalah waktu. Contoh : seseorang lebih sigap melakukan 

pertolongan pada saat tidak banyak orang yang melihat karena sebagai 

bentuk tanggung jawab yang mengetahui kejadiannya, ketimbang dengan 

banyak orang yang melihat. Orang lebih senang melakukan pertolongan 

pada saat melihat cuaca terang dari pada saat terjadi hujan. 

2. Penolong  

  Dalam diri seseorang terdapat faktor dari psikologis seseorang 

mengapa akhirnya orang tersebut mau menolong. Mulai dari kepribadian, 

suasana hati dan rasa empatik. Contoh : orang yang ingin diterima 

masyarakat biasanya melakukan tindakan dengan menolong kepada 

sesamanya, suasana hati yang lagi senang cenderung banyak orang 

melakukan pertolongan dibanding suasana hati buruk yang lebih 

mementingkan diri sendiri. 

3. Orang membutuhkan 

  Seseorang melakukan pertolongan biasanya memilih yang akan 

ditolong yaitu orang yang disukai atau orang yang pantas ditolong. Jadi 

seseorang akan melakukan pertolongan dilakukan melihat karakteristik 

seseorang. Contoh : seseorang lebih memilih memberikan pertolongan 

uang kecil, kepada orang yang berpakaian lusuh, compang-camping dan 

berwajah pucat dari pada memberi kepada orang berpakai necis dan 

memakai barang-barang bermerk. 

 

b.  Anti Sosial  

Antisosial menurut Sarason (dalam Hudaniah & Dayaksini, 2009) 

diartikan sebagai suatu serangan yang dilakukan oleh suatu organisme 

terhadap organisme lain, obyek lain atau bahkan pada dirinya sendiri. 

Pengertian lainnya tentang perilaku antisosial adalah setiap bentuk 
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perilaku yang diarahkan untuk melukai orang lain yang menghindari 

perlakuan seperti itu. Misalnya adegan kekerasan di televisi akan 

menyebabkan orang menjadi brutal dan beringas. Perilaku agresif ini 

memunculkan sebuah sifat marah, sifat ini yang tidak disukai dalam 

sebuah masyarakat. Literatur media di Amerika mendefinisikan perilaku 

antisosial sebagai pengaruh  negatif yang ditimbulkan oleh media, seperti 

kekerasan, perilaku konsumtif, dan  kata-kata kasar (Dominic et al, 2002). 

Perilaku antisosial bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa ada batasan usia, 

namun karena `penyimpangan' ini dikategorikan sebagai`penyimpangan' 

ringan dari tatanan sosial yang umum diterima bersama, secara umum 

perilaku antisosial identik dengan anak-anak muda usia sekolah. 

Pada edisi Manual yang kedua (1968) dan rangkuman APA tahun 

1969, istilah antisosial ini digunakan untuk individu yang pada dasarnya 

tidak bersosialisasi dan mempunyai pola perilaku yang membuat mereka 

terlibat konflik berulang dengan komunitas. Orang-orang dengan 

kepribadian ini tidak dapat bersikap setia kepada orang lain, kelompok, 

ataupun nilai-nilai sosial. mereka terlalu egois, tidak berperasaan, tidak 

bertanggungjawab, impulsif, tidak mempunyai perasaan bersalah dan tidak 

dapat belajar dari pengalaman. Mereka mempunyai batas toleransi 

terhadap kegagalan yang rendah. Mereka cenderung menyalahkan orang 

lain atau memberikan rasionalisasi yang masuk akal untuk perilaku 

mereka. Sebaliknya, pada penanganan individu antisosial yang relatif lebih 

ringan pada komunitas yang lebih kecil, lebih homogen, penanganan 

sosiopat menunjukan masalah serius dalam lingkungan urban kompleks. 

Sebab Terjadinya Perilaku Anti Sosial Ada beberapa sebab 

munculnya sikap antisosial di masyarakat, di antaranya adalah sebagai 

berikut. 

a. Adanya norma atau nilai sosial yang tidak sesuai atau sejalan dengan 

keinginan masyarakat. 

b. Kurang siapnya pola pemikiran masyarakat untuk menerima perubahan 

dalam tatanan masyarakat.  
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c. Ketidakmampuan seseorang untuk memahami atau menerima bentuk 

perbedaan sosial dalam masyarakat, sehingga terjadi  kecemburuan sosial.  

d. Adanya ideologi yang dipaksakan untuk masuk ke dalam lingkungan 

masyarakat.  

e. Pemimpin yang kurang sigap dan tanggap atas fenomena sosial dalam 

masyarakat, serta tidak mampu menerjemahkan keinginan masyarakat 

secara keseluruhan. 

Kelompok Psikologi di Universitas Yale seperti Dollard, Doob, 

Miller, Mowrer dan Sears mengemukakan hipotesis bahwa frustrasi 

menyebabkan perilaku antisosial. Antisosial dapat dikendalikan dengan 

cara melepaskan ketegangan emosional, dimulai dari keadaan seimbang, 

individu mengalami beberapa peristiwa yang menyebabkan stres. 

Kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain struktur 

kepribadian, kebiasaan yang tertanam dalam dirinya sebagai hasil 

pendidikan yang diterima dari orang tuanya atau pengaruh oleh orang lain 

di luar keluarganya.  

Ada beberapa ciri yang dimiliki oleh seseorang yang anti sosial , 

diantaranya : 

a. Adanya ketidaksesuaian antara sikap seseorang dengan norma dalam 

masyarakat. 

b. Adanya seseorang atau sekelompok orang yang berusaha untuk 

melakukan perlawanan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. 

c. Kondisi psikologis seseorang yang bertentangan dengan apa yang 

seharusnya. 

d.  Ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan norma yang ada 

dalam masyarakat. 

 

     5.    Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa 

lebih merujuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa, 
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oleh karena itu, massa disini menunjuk kepada khalyak, audien, penonton, 

pemirsa, atau pembaca (Nurudin, 2006). 

Film berfungsi sebagai sarana penyampaian suatu pesan kepada 

khalayak. Pesan-pesan komunikasi terwujud dalam cerita dan misi yang 

dibawa film tersebut serta terangkum dalma bentuk drama, action, komedi, 

dan horor. Tujuan pesan komunikasi tersebut bermacam-macam, ada yang 

bertujuan hanya untuk menghibur, memberi keterangan, atau keduanya, 

ada juga yang ingin memasukkan dogma tertentu (Baksin, 2003). 

Film sebagai media komunikasi massa yang membawa pesan 

tentunya memiliki tujuan-tujuan komunikasi. Wilbur Schramm (dalam 

Widjaja, 2000) memaparkan tujuan-tujuan komunikasi yang dipandang 

dari sudut kepentingan sumber dari masing-masing kepentingan menurut 

tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber: 

1. Memberikan informasi 

2. Mendidik 

3. Menyenangkan/menghibur 

4. Menganjurkan suatu tindakan/persuasi 

Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima: 

1. Memahami informasi 

2. Mempelajari 

3. Menikmati 

4. Menerima atau menolak anjuran 

 

     6. Film Sebagai Media Pesan Sosial 

Pesan sebagai terjemahan dari message, merupakan lambang 

bermakna Meaning full symbol, yakni lambang yang membawakan pikiran 

atau perasaan seseorang, baik mengenai hal konkrit maupun abstrak tidak 

saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, namun juga hal yang 

terjadi dimasa mendatang. Meskipun demikian, komunikasi dengan 

menggunakan bahasa juga ditunjang oleh lambang-lambang lain sehingga 

merupakan suatu keterpaduan. Berikut adalah dua aspek dalam pesan 

(Winarni, 2003) yaitu Isi atau isi pesan dan lambang untuk 
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mengekspresikan. Isi pesan bersifat umum yang patut diketahui 

masyarakat. Sedangkan lambang disesuaikan dengan media, untuk radio 

menggunakan lambang bahasa lisan, surat kabar menggunakan bahasa 

tulisan dan ada juga gambar, dan pada film dan televisi yang diutamakan 

adalah lambang gambar. 

Konsepsi pesan dalam komunikasi (tidak terkecuali berkomunikasi 

melalui media film) adalah sebagai alat pengaruh sosial (Feisher, 1990). 

Hal ini berdasar pada pandangan Steven King yang berpendapat bahwa 

“Pesan itu secara sederhana adalah perilaku memberi pengaruh yang 

berhubungan dengan kebutuhan”. Dalam pandangan Steven King, tujuan 

pokok dalam komunikasi adalah untuk menjadi pelaku yang mampu 

mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik kita dan kita sendiri. 

 Demikian juga dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

melalui sebuah film, bisa mempengaruhi atau menimbulkan efek dengan 

maksud tertentu. Terlepas apakah maksud mempengaruhi itu bersifat jelas 

dan langsung, atau sebaliknya. Dampak isi pesan dari sebuah film kepada 

masayarakat, juga bisa dilihat dari sejumlah penelitian film yang 

mengambil berbagai topik seperti pengaruh film terhadap anak, film dan 

agresifitas, dan masih banyak lagi. 

 

F. Definisi Konseptual 

Untuk tidak terjadi kesalah pahaman atau ketimpangan dalam 

memahami isi skripsi dan terarah pada tujuan penelitian, maka perlu 

adanya pembatasan pengertian yang menjadi bahasan pada judul  

   1. Pesan Prososial dan Antisosial 

Pesan prososial dan antisosial adalah pesan yang mengandung 

tindakan-tindakan sosial yang berlaku di masyarakat yang menguntungkan 

satu pihak maupun kedua pihak serta pesan yang mengandung tindak 

kekerasan. Konsep pesan prsosial dan antisosial tersebut merujuk dari 

tinjauan pustaka yang telah peneliti kemukakan sebelumnya. 
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     2. TKI 

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga 

negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur 

Tengah, Taiwan, Hongkong dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja 

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, 

istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan 

seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hampir enam juta TKI 

yang bekerja di 42 negara yang berasal dari 361 kabupaten/kota dan 33 

provinsi di tanah air ini, oleh karena itu TKI sering disebut pahlawan 

devisa bagi Negara karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 

sebesar 60 trilyun rupiah. 

Pada maret 2007 kegiatan operasional di bidang penempatan dan 

perlindungan TKI dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. 

Sebelumnya 

seluruh kegiatan operasional di bidang penempatan dan perlindungan 

tenaga kerja indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan 

dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). 

(www.bnp2tki.go.id akses 20 juli 2013). 

 


