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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BALAKANG 

Menurut Effendi (2000:79) komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran 

radio dan tv yang ditujukan kepada umum dan film yang dipertunjukkan di gedung-

gedung bioskop. Film sebagai salah satu bentuk media massa dipandang mampu 

memenuhi permintaan dan selera masyarakat akan hiburan dikala penat menghadapi 

aktivitas hidup sehari-hari. Film sebagai salah satu perangkat media massa dipandang 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan.  

Dalam pandangan Dennis McQuail (1989;13) film merupakan sarana hiburan 

yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknis lainnya kepada 

masyarakat umum. Salah satu produk seni dan budaya yang dapat mengangkat cerita-

cerita “ mengkomunikasikan “ kejadian dan fenomena lingkungan dimana ia dibuat 

adalah film. Film dapat menggambarkan atau sebagai potret dari masyarakat yang 

kemudian diproyeksikan ke atas layar. Film yang diproduksi memiliki pesan-pesan yang 

dikemas sedemikian rupa dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menghibur dan 

memberi informasi, namun ada pula yang mencoba memasukkan dogma-dogma tertentu 

yang secara perlahan mengajak pada penontonnya. Jadi, justru menjadi hal utama bagi isi 

film agar bisa diterima secara luas oleh khalayak. Isi pesan dari sebuah film dapat 

memberikan dampak bagi masyarakat. 
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Film mendapat tempat tersendiri sebagai media hiburan, karena pesan-pesan yang 

terdapat didalam mampu menimbulkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan 

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

didalamnya. Selain itu, film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan sosial 

yang begitu luas, baik di masa dulu, masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Demikian juga dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi melalui sebuah film, 

bisa mempengaruhi, menimbulkan efek dengan maksud tertentu. Terlepas apakah 

maksud mempengaruhi itu bersifat jelas dan langsung atau sebaliknya. Pengaruh film 

sangat kuat sebagai alat produksi hiburan. Film bisa digunakan sebagai sarana pendidikan 

yang memberikan wawasan dan pengalaman yang sangat berguna bagi perkembangan 

jiwa dan cara berpikir masyarakat. Media penyampai pesan dalam bentuk film 

diharapkan mampu sebagai sarana edukasi masyarakatnya, sehingga berbagai macam 

pesan mampu dibawa oleh film. 

Pada saat ini film sudah menjadi sangat familiar bagi kita, bahkan film sudah 

menjadi konsumsi harian bagi masyarakat, tidak ada bedanya dengan kebutuhan 

keseharian lainnya. Film merupakan sebuah bentuk representasi dari realitas kehidupan 

manusia yang tertuang dalam bentuk cerita utuh yang didalamnya terdapat unsur-unsur 

budaya, sosial, politik, ekonomi, pendidikan serta elemen-elemen lain, yang dibumbui 

dengan komedi, horror, drama, roman untuk mencoba mencapai sisi emosional dari 

penonton sehingga kesan nyata dapat dirasakan oleh penonton. Film ketika dilihat dari 

segi material maka bisa berbentuk pita seluloid, atau piringan cakram, dimana berisikan 

susunan gambar baik itu sudah mempunyai warna ataupun masih berupa gambar hitam 

putih dan juga berisikan suarasuara didalamnya. 
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Seiring dengan terjadinya perkembangan didunia film, maka regenerasi dari 

sineas-sineas yang berbakat juga mulai semakin menjamur, bahkan yang tidak memiliki 

dasar keahlian dalam film secara akademis sudah berani dan mampu menciptakan karya-

karya film yang bagus. Gejala ini bisa dikatakan merupakan angin segar bagi dunia 

perfilman khususnya perfilman nasional, dimana kita tahu beberapa dekade kebelakang 

perfilman nasional kita mengalami masa kegelapan. 

Film merupakan media komunikasi yang mempunyai sifat mampu menjangkau 

masyarakat (khalayak) luas. Film merupakan gambar bergerak (visual) yang didukung 

dengan suara (audio) termasuk didalamnya tokoh cerita, musik,sebagai pendukung kuat. 

Film memiliki suatu pesan yang mampu mempersuasi penontonnya jika dikemas dengan 

tepat, itupun tergantung pada tema yang diangkat untuk dipertontonkan serta kepiawaian 

dan ketelitian sutradara untuk menggali tema dengan mendetail. Terkadang tema yang 

diambil untuk diangkat menjadi sebuah film diambil dari novel atau terinspirasi sebuah 

kisah nyata.  

Putra Pictures mencoba menggambarkannya sebuah kisah yang sering terjadi di 

masyarakat lewat sebuah film dengan judul Love and Edelweiss. Dalam film garapan 

Anto Tanjung itu, Love and Edelweiss menceritakan seorang pria bernama Rio (Mike 

Lucock) yang mengalami trauma atas kejadian yang dialami pada masa kecil. Sejak kecil 

ia sudah melihat kekerasan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Kejadian KDRT 

tidak hanya ia lihat saja, namun ia pun menerima perlakuan yang sama tidak enaknya. 

Ibunya kerap memperlakukan kekerasan kepada Rio sampai akhirnya ia tumbuh dewasa 

menjadi pria pembunuh yang penuh traumatis. Dalam kehidupannya di kampus, Rio 

berteman dengan sepasang kekasih, Bugi dan Cinta, namun diam-diam Rio cemburu 
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dengan pasangan tersebut.  Dengan rasa traumatis yang masih menyelimuti dirinya Rio 

merencanakan sesuatu untuk menghancurkan hubungan mereka.Terlepas dari pemain, 

cerita yang disampaikan juga turut memberikan nilai plus. Karena film ini seakan mampu 

mengkampanyekan kepada penonton untuk berhenti melakukan kekerasan, terutama 

dalam rumah tangga dan child abuse.Tidak hanya itu, film ini  memberikan sinematografi 

yang berbeda dalam beberapa scene. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang tidak bisa dipungkiri lagi 

akan memberikan dampak buruk bagi para korbannya. Dampak yang terberat adalah 

terganggunya psikologis korban, apalagi jika korban tersebut adalah seorang anak, 

traumatis yang mendalam tentunya akan menyelimuti masa pertumbuhan hingga menjadi 

manusia dewasa. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang bisa 

dianggap baru saja menjadi sorotan kita, dimana sebelum UU No. 23 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diberlakukan, kekerasan rumah tangga 

hanya dianggap tindakan yang tidak bisa ditindak secara hukum, melainkan menjadi hal 

yang bersifat biasa dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan dimana dianggap tidak 

ada yang bisa diposisikan sebagai pelaku dan korban. Korban kekerasan dalam rumah 

tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan binggung, karena tidak tahu 

harus mengadu kemana, ketika mencoba kembali kerumah asal belum tentu diterima oleh 

keluarga.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan rumusan masalah yang 

ditetatapkan peneliti adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan rumah tangga yang 

muncul  dalam film drama ‘’ Love and Edelweiss ‘’ ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan rumah tangga 

yang muncul  dalam film drama ‘’ Love and Edelweiss ‘’ ? 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan Akademis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis khususnya 

kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Analisis Isi adegan Kekerasan 

Rumah Tangga yang berguna bagi peneliti mauun pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih lanjut lagi hasil temuan penelitian 

pada masah yang sama. 

2. Kegunaan Praktis : 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sedikit informasi kepada masyarakat 

tentang kekerasan rumah tangga, berkenaan dengan gambaran dalam film yang 

dijadikan peneliti sebagai objek dari penelitian kali ini. 
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E. TINJAUN PUSTAKA 

E.1. Pemahaman Tentang Film 

Sebelumnya film digunakan untuk merekam gambar tak bergerak dalam fotografi, 

hingga film berubah menjadi gambar bergerak ketika Lumiere bersaudara berhasih 

membuat alat perekam gerak pertama dan mempertontonkan rekaman mereka pada 

publik. Lumiere bersaudara, Auguste dan Louis mengembangkan kamera dan sebuah 

proyektor film yang dapat menampilkan film pada layar lebar. Pertunjukan publik 

pertama Lumiere adalah pada tanggal 28 Desember 1895 dengan 10 subjek pendek dan 

judul memukau Lunch Hour at The Lumiere Factory yang memperlihatkan pekerja 

meninggalkan gedung, dan Arrival of a Train at a Station (Shirley Biagi 2010: 174). 

Baik gambar bergerak atau tak bergerak dalam film, keduanya menampilkan 

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

dari sisi pengalaman, pribadi, mungkin juga dalam unsur politik. Menurut Effendy (2002 

: 11), film terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Film Dokumenter (Documentary Film) 

2. Film Cerita Pendek (Short Film) 

3. Film Cerita Panjang (Feature-length Film) 

4. Film-film Jenis Lain: 

a) Profil Perusahaan (Corporate profile) 

b) Iklan Televisi (TV Comercial) 

c) Program televis (TV Programme) 

d) Video Clip (Music Vidieo) 
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Beberapa genre film menurut Winastwan Gora S dan M. Bayu Widagdo, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Action-laga 

Film dengan tema ini mengetengahkan tentang perjuangan hidup dengan bumbu utama 

keahlian setiap tokoh untuk bertahan dengan pertarungan hingga akhir cerita. 

b. Comedi-humor 

Film bertema humor ini mengandalkan kelucuan sebagai penyajian utama. Film 

dengan tema ini termasuk yang paling sulit dalam menyajikannya, karena apabila 

kurang waspada maka komedi yang disuguhkan akan terjebak sleptick, atau terkesan 

memaksa penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 

c. Roman-drama 

Film dengan tema ini merupakan genre yang palin popular dikalangan masyarakat. 

Genre ini menawarkan faktor perasaan dan kehidupan nyata, yang mengarah pada 

simpati dan empati penonton terhadap apa yang diceritakan dan apa yang disuguhkan. 

Kunci utama dalam film bergenre ini adalah tema-tema klasik dalam permasalahan 

hidup manusia yang tidak pernah puas terjawab. 

d. Misteri-horor 

Genre ini memiliki bahasan yang sempit dan berkisar pada hal yang itu-itu saja 

(monoton), namun genre ini mendapat perhatian yang lebih dari penonton. Hal ini 

disebabkan karena keingintahuan manusia yang sangat besar terhadap dunia lain 

tersebut. 

Film dirasa menjadi alat komunikasi yang efektif karena didalamnya memiliki 

pengikat waktu yang dapat menampilkan pesan jauh ke generasi mendatang dengan 
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proporsi yang sama. Alfred Korzybski (Deddy Mulyana 2007: 7) menyatakan bahwa 

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

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

mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya. Film-film 

sejarah pun termasuk media komunikasi massa. Mengapa? sebab, faktanya ada. Hanya 

proses pembuatannya dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pembuatan 

film. Tokoh dapat ditambahkan agar film itu menarik. Prinsip ini hampir sama dalam 

pembuatan feature dalam majalah atu surat kabar (Nurudin 2007: 67). 

Sebagai media komunikasi massa, film memiliki beberapa unsur di dalamnya 

yang berpengaruh pada keefektifan media film dalam menyampaikan pesan kepada 

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

2006: 21) tersebut ialah: 

1. Plot (Alur Cerita) 

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

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

mengungkapkan buah pikirannya secara khas. Plot sendiri terbagi menjadi empat buah 

plot, yaitu: 

a. Simple Plot / single Plot 

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

Simple plot biasanya bergerak circular, dimana alur bergerak dari awal sampai kahir 

cerita dan kembali lagi ke awal. 
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a. Multi Plot 

Memiliki alur cerita yang utama dengan beberapa sub plot yang saling 

berkesinambungan. 

b. Episodic Plot 

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

episode memiliki alaur cerita sendiri. Setiap plot tidak memiliki hubungan sebab akibat 

antara yang satu dengan yang lain. 

c. Concentric Plot 

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

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

2. Struktur Dramatik 

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

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

akhir. Filsuf Aristoteles mengajarkan triloginya tentang tiga kesatuan dalam drama, yakni 

kesatuan waktu, kesatuan tempat, dan kesatuan kejadian. Teori dramatik versi 

Aristotelian (Aristoteles) meliputi elemen-elemen eksposisi, komlikasi, klimaks, resolusi, 

dan konklusi. Sedangkan teori dramatic versi Brechtian (Bertolt Brecht) terdiri dari 

eksposisi, inciting action, complication, crisis, klimaks, resolusi, dan konklusi. Pada 

dasarnya kedua teori tersebut sama, namun teori Brechtian lebih lengkap tahapannya : 

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

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

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

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

dan inciting-action pada bagian ini seorang tokoh mulai mengambil prakarsa untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

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

kegentingan konflik antar tokoh mulai mengemuka menjelang klimaks. 

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

Tahapan ini melibatkan pihak-pihak yang berlawanan untuk saling berhadapan dalam 

situasi puncak pertentangan. 

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

yang diusung oleh para tokoh dengan tujuan untuk mendapat solusi atau pencerahan. 

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

tokoh mendapat kepastian. Bias berupa pesan moral dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

3. Tema (buah pikiran) 

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

naskahdrama atau scenario film tidak terlepas dari kecendikiawan seorang pengarang 

(penulis skenario). 

4. Setting 

Setting sebagaimana yang digagas oleh dramawan Martin Esslin, tidak hanya 

menawarkan ikatan tempat dan waktu sebagai latar belakang  suatu peristiwa dramatik 

(dramatic event) saja.  Namun lebih dari itu, ia juga memetakan pula hal-hal esensial 

yang kelak menjadi ciri (identifying mark) utama suatu wliayah tertentu. 

5. Warna 
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Mengenal warna bagi seorang actor adalah media untuk mengasah intuisi seninya agar 

tetap dalam selera estetis saat menganalisis naskah sebuah film dan memainkan salah satu 

tokohnya. Ada dua macam teori tentang warna yaitu: 

a. Warna Berdasarkan Fisik 

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

warna lainnya 

b. Warna berdasarkan Psikis 

Warna gelap atau warna hitam menggambarkan kematian atau kekelaman. Warna terang 

atau putih menggambarkan kehidupan atau bisa juga symbol dariharapan dan kesucian. 

6. Shot  

Shot adalah suatu bagian dari rangkaian gambar yang begitu panjang direkam dengan 

satu take saja, jenis-jenis shot adalah: 

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

luas, dan berdimensi lebar. 

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

VLS. 

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

manusia seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. 

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

pada lutut actor di bagian bawah dan diberi ruang headroom pada bagian atas frame. 

Biasa juga disebut knee shot. 

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

pinggang hingga ujung kepala dengan headroom yang sempit diatas frame. 
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f. Middle Close Up / Medium Close UP (MCU), komposisi setengah badan dari perut 

higga atas kepala dan memperdalam gambar menunjukkan profil dari actor yang di 

potret. 

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

kepala atau focus pada wajah aktor.  

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

perkembangan perubahan mata, kerutan wajah, emosi dan ekspresi. 

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

hidung atau alis saja. 

7. Lighting (Cahaya) 

Lighting juga berpengaruh besar dalam film, karena pencahayaan juga dapat membantu 

membangun kesan apa yang ingin di tampilkan dalam sebuah film kepada para penonton. 

Bukan rahasia lagi lighting terbagi menjadi tiga inti lighting yaitu 

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

merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya key light lebih terang 

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

pada sudut 45 derajat di atas subjek. 

b. Fill Light merupakan pencahyaan pengisi, biasanya digunakan untuk menghilagkan 

bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Fill light ditempatkan berseberangan 

dengan subyek yang mempunyai jarak yang sama dengan keylight. Intensitas pencahyaan 

fill light biasanya setengah dari key light. 

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

dimensi agar subjek tidak “menyatu” dengan latar belakang. Pencahyaan ini diletakkan 
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45 derajat di belakang subyek. Intensitas pencahyaan backlight sangat tergantung dari 

pencahayaan key light dan fill light, dan tentu saja tergantung pada subyeknya. Misal 

backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk 

orang dengan warna rambut hitam. 

 

E.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia (human 

communication) yang lahir bersamaan dengan mulai diginakannya alat-alat mekanik, 

yang mampu melipatgandakan pesan pesan komunikasi (Wiryanto 2000: 1). Yang mana 

dalam pelaksanaannya komunikasi tidak hanya berlangsung dari komuntor ke komukan, 

tetapi juga melalui sebuah perantara atau biasa yang disebut media, dan media serta alat 

mekanik itulah yang sebagian besar sebagai alat-alat komunikasi massa atau yang lebih 

popular dengan nama media massa. Dalam buku “Pengantar Komunikasi Massa” 

(Nurudin 2007: 66-93) mengakan fungsi komunikasi massa adalah sebagai: 

1. Fungsi Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini 

adalah berita-berita yang disajikan. Iklan pun dalam beberapa hal memiliki fungsi 

memberikan informasi di samping fungsi-fungsi yang lain. Fakta-fakta yang dicari 

wartawan di lapangan kemudian dituangkan kedalam tulisan juga merupakan infrmasi. 

Dalam istilah jurnalistik, fakta-fakta tersebut biasa diringkas dalam istilah 5W + 1H 

(What, Where, Who, When, Why, How) atau Apa, Dimana, Siapa, Kapan, Mengapa, dan 

Bagaimana. 
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2. Fungsi Hiburan 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat kita masih 

menjadikan televisi sebagai media hiburan. Dalam sebuah keluarga, televisi bias menjadi 

perekat keintiman keluarga itu karena masing masing anggota mempunyai kesibukan 

sendiri-sendiri, misalnya suami dan istri kerja seharian sedangkan anak-anak sekolah. 

Setelah kelelahan dengan aktivitasnya masing-masing, ketika malam hari berada 

dirumah, kemungkinan besar mereka menjadikan televisi sebagai media hiburan 

sekaligus sarana untuk berkumpul keluarga. 

3. Fungsi Persuasi 

Fungsi persuasi komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan fungsi 

informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalu diperhatikan sekilas hanya 

berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara lebih jeli ternya terdapat fungsi persuasi. 

Tulisan pada tajuk rencana, artikel dan surat pembaca merupakan contoh tulisan 

persuasif. 

4. Fungsi Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan fungsi komunikasi massa yang paling luas, 

meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir 

dalam bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. Melalui 

individu, komunikasi menjadi bagian dari pengalaman kolektif kelompok, publik, audiens 

berbagai jenis, dan individu dari dari suatu bangsa. 

5. Fungsi Mendorong Kohesi Sosial 
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Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, media massa mendorong 

masyarakat untuk bersatu.  Dengan kata lain, media massa merangsang masyarakat untuk 

memikirkan dirinya bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik dalam kehidupan 

mereka. 

6. Fungsi Pengawasan 

Bagi Laswell, komunikasi massa merupakan fungsi pengawasan. Artinya, 

menujuk pasa pengumpulan dan pnyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang 

ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan bias dibagi menjadi dua, yakni warning or beware 

surveillance atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance atau pengawasan 

instrumental. 

7. Fungsi Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan bagian-

bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya.  Erat kaitannya dengan fungsi 

ini adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen 

masyarakat. 

8. Fungsi 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, dan etika dari generasi ke 

generasi selanjutnya. 

9. Fungsi Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Dalam kurun waktu lama, komunikasi massa dipahami secara linier memerankan 

fungsi-fungsi klasik seperti yang diungkapkan sebelumnya. Hal yang dilupakan oleh 
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banyak orang adalah bahwa kominikasi massa bias menjadi sebuah alat untuk melawan 

kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan informasi, 

tetepi informasi yang diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk 

melawan kemapanan. 

10. Fungsi Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga pihak. 

Dalam kajian komunikasi, hubungan trikotomi melibatkan pemerintah, media, dan 

masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah mencapai sepakat kerana perbedaan 

kepentingan masing masing pihak. 

 Definisi komunikasi massa itu sendiri adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak dan elektronik), namun media massa disini dikatakan media massa berbentuk antara 

lain media elektronik (televisi dan radio), media cetak (surat kabar dan majalah), buku, 

dan film (Nurudin 2007: 5). 

 Film sendiri termasuk dalam salah satu media komunikasi massa karena film 

mampu menyampaikan pesan atau tujuan tertentu seseorang kepada khalayak luas 

sekaligus secara serentak, seperti orang-orang yang datang berbondong-bondong 

kebioskop untuk menyaksikan sebuah film, begitu mereka keluar setelah menyaksikan 

film tersebut, mereka akan dapat menangkap apa maksud dan pesan yang disampaikan 

oleh penulis cerita dan film maker melalui film itu, dan pesan yang dibawa oleh film 

tersebut secara serentak terkirim dan terekam kepada semua penonton yang menyaksikan 

film tersebut. 

Film tidak serta merta mejadi sebuah media komunikasi massa yang muncul 

secara ajaib, semua bermula dari zaman cetak yang dimana sebelum abad ke-15 orang-
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orang  Eropa memproduksi buku-buku dngan mempersiapkan manuscript (manuskrip) 

berupa salinan yang di cetak dengan menggunakan tangan hingga pada tahun 1455 

seorang pandai emas bernama Johan Gutenberg menemukan mesin cetak. 

Hingga pada zaman komunikasi massa, dengan kemunculan media cetak, langkah 

aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Apalagi dengan penemuan telegraf, semua 

menjadi kenyataan. Walaupun bukan sebagai media komunikasi, peralatan ini menjadi 

elemen penting bagi akumulasi tekhnologi yang akhirnya mengarahkan masyarakat 

memasuki era media massa elekronik. Beberapa decade terakhir, percobaan percobaan 

yang dilakukan telah membawa kesuksesan untuk memasuki era duninia motion picture 

(film bioskop dan televisi) (Nurudin 2007: 59). 

Teknologi film memiliki karakter yang spesial karena bersifat audio dan visual. 

Karakter ini menjadikan film sebagai cool media yang artinya film merupakan media 

yang dalam penggunaannya menggunakan lebih dari satu indera. Film pun menjadi media 

yang sangat unik karena dengan karakter yang audio-visual film mampu memberikan 

pengalaman dan perasaan yang spesial kepada para penonton/khalayak. Para penonton 

dapat merasakan ilusi dimensi parasosial yang lebih ketika menyaksikan gambar-gambar 

bergerak, berwarna, dan bersuara. Dengan karakter audio-visual ini juga film dapat 

menjadi media yang mampu menembus batas-batas kultural dan sosial (Lutvia  2011). 

Karena karakternya yang audio visual dan menggunakan 2 indra pelihat dan 

pendengar dalam penyampaiannya, menjadikan film merupakan media yang kuat  dalam 

penyampaiannya kepada khalayak luas yang multikultur dan lintas kelas sosial. Perasaan 

dan pengalaman yang hadir saat menonton film pun menjadikan film sebagai media yang 

spesial karena dapat membuat khalayak terbawa ke dalam film bersama dimensi 
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parasosial yang dihadirkan. Bagi para pembuat film, film merupakan media yang sangat 

representatif atas ide-ide kreatif mereka. Dan keakraban film terhadap khalayak 

menjadikan ide-ide dan pesan para pembuat film lebih gampang diterima khalayak. 

Namun sebagai sebuah media komunikasi massa film juga juga memiliki 

kekurangan dan menjadikan kekurangan tersebut menjadi sangat multitafsir. Dalam 

beberapa film dibutuhkan analisa unsur-unsur semiotik di dalamnya, dan karena film 

dapat menembus batas batas cultural disisi lain justru dapat menimbulkan intepretasi 

yang salah akan budaya tertentu apa bila film tersebut disaksikan  orang dari kultur yang 

berbeda. Kekurangan yang lain dari film sebagai media komunikasi massa ialah begitu 

efektifnya sebuah film sehingga mampu mempengaruhi khalayak banyak yang 

menontonnya, dan pada beberapa jenis film seperti film horror, action, dan yang 

mengandung unsur pornografi membawa pengaruh yang negative pada masyarakat, 

terutama anak-anak. 

E.3. Kekerasan 

Kekerasan ialah yang biasa diterjemahkan dari bahasa Inggris violence. Violence 

berkaitan erat dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan“lotus” (yang 

berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam kamus 

umum bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat 

atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, 

paksaan, dan tekanan. Pada kamus besar  bahasa Indonesia susunan Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, kata kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau 

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari kedua kamus diatas maka kekerasan dapat 
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diartikan dengan tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

untuk untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan 

segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain (Mulkan. 2002: 20). 

Menurut Purwandari semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya, 

dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar: 

1. Kekerasan dalam area domestik atau hubungan intimpersonal yaitu berbagai bentuk 

kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan 

kedekatan lain. 

2. Kekerasan dalam area publik yaitu berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar 

hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Baik kekerasan ditempat kerja, ditempat 

umum (bus dan kendaraan umum, dipasar, restoran, tempat tempatumum lain). 

3. Kekerasan yang dilakukan dalam lingkup negara yaitu kekerasan fisik, seksual atau 

psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun 

terjadinya (Luhulima. 2000: 1415). 

Mahatma Gandhi berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu 

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

jahat. Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian 

rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi 

potensialnya. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat 

atau pengaruh yang diakibatkan kepada manusia, beliau tidak membedakan violent acts 

(tindakan - tindakankeras yang keras, keras sebagai sifat) dengan acts of violence 

(tindakan-tindakan kekerasan) (Santoso. 2002 : 168). 

Galtung menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara 

jasmani bahkan sampai pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan 

yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak. 

2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang 

sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung 

manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria. 

3. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan 

psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia. 

4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, 

dan bila tidak ada pelakunya disebut structural atau tidak langsung. Kekerasan tidak 

langsung sudah menjadi bagian struktur itu (struktur yang jelek) dan menampakkan diri 

sebagai kekuasan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. 

5. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang 

hanya menekankan unsur sengaja atau tidak sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, 

mengatasi kekerasan struktural yang secara halus dan tidak sengaja. Dari sudut korban 

sengaja atau tidak, kekerasan tetaplah kekerasan. 

6. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik yang 

personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan 

kekerasan tersembunyi adalah yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa dengan 

mudah untuk meledak (Santoso. 2002 : 168). 

Kekerasan terbagi menjadi dua yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. 

Sifat dari kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi 

yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya 
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statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Wujud kerja nyata dari 

kekerasan personal bertitik berat pada realisasi jasmani aktual.  

Dapat disimpukan bahwa baik kekerasan personal maupun kekerasan struktur, 

keduanya bisa membahayakan jasmani, tetapi kekerasan structural barangkali akan lebih 

sering dilihat sebagai kekerasan psikologis. Perbedaannya hanya dalam cara tetapi 

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

E.4. Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Menurut Kyriacou (1998) kekerasan rumah tangga adalah pola perilaku yang 

bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara 

fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya, atau secara lebih luas 

sebagaimana disebutkan oleh Abbott (1997) kekerasan rumah tangga merupakan 

penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada 

anggota keluarga lain, yang melanggar hak individu (Luhulima. 2000: 55). 

Anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, namun 

fakta dari anggapan tersebut sangatlah berbanding terbalik terbukti justru tidak sedikit 

tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Meskipun demikian, 

kekerasan ini merupkan satu kekerasan yang sulit untuk diungkap antara lain karena: 

1. Cukup banyak pihak menganggap hal tersebut lumrah saja (bahkan menjadi bagian 

dari “pendidikan” yang dilakukan suami pada istri). 

2. Konflik rumah tangga sering dilihat sebagai masalah intern keluarga yang tidak boleh 

dicampuri orang lain. 

3. Pelaku maupun korban sangat sering menutup nutupi kejadian yang sesungguhnya dari 

orang lain dengan alasan-alasan yang berbeda (Luhulima. 2000: 55). 
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Yang menjadi lingkup dari rumah tangga adalah: 

1.  Suami istri atau mantan suami istri 

2.  Orang tua dan anak 

3.  Orang - orangyang mempunyai hubungan darah 

4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang 

menetap disebuah rumah tangga. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka 

yang masih atau pernah tinggal bersama, yang dimaksud dengan orang yang hidup 

bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu 

rumah untuk jangka waktu tertentu (Luhulima, 2000: 109).  

Yang dimaksud dengan istri adalah atau suami atau mantan suami istri adalah 

meliputi istri atau suami atau mantan suami istri de jure yakni seseorang yang telah 

melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, 

serta meliputi istri atau suami atau mantan suami istri de facto yaitu, seseorang yang telah 

melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak - pihakyang 

berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan 

dibawah Undang – Undang tertulis. Sedangkan pelaku adalah seseorang atau beberapa 

orang yang melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan korban adalah 

orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Luhulima. 2000: 

110). 

Yang menjadi bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka 

atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian. 
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b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan 

ketakuan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa 

tidak berdaya, pada seseorang. 

c. Kekerasan seksual adalah tiap – tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual 

sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan 

korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual 

dengan cara – cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya 

(mengisolasi) dari kebutuhan dasar seksualnya. 

d. Kekerasan ekonomi adalah tiap - tiap perbuatan membatasi seseorang untuk bekerja 

didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang dan atau 

membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga. 

e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang adalah semua perbuatan yang 

menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya, diantaranya larangan 

keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain (Luhulima. 2000: 108109). 

Dampak yang ditimbulkan kekerasan dalam rumah tangga: 

1. Dampak terhadap perempuan 

a. Dampak jangka pendek 

Umumnya yang dimaksud dengan dampak jangka pendek kekerasan adalah 

cedera fisik yang diderita oleh korban (lukaluka, patah tulang, kehilangan fungsi alat 

tubuh atau indera, keguguran kandungan, dll), gejala sisa dibidang kesehatan dan 

psikologis (anxietas, depresi, battered women trauma yndrome, rape trauma syndrome, 

alcohol and drug abuse, dan resiko melakukan bunuh diri, serta dampak terhadap 

pendidikan dan pertumbuhan anak). 
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b. Dampak jangka panjang 

Kekerasan terhadap perempuan juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang, 

terutama pada kekerasan yang berulang dan berlangsung lama. Dampak tersebut dapat 

berupa ketidak harmonisan keluarga yang berakibat pada terganggunya pertumbuhan dan 

perkembangan anak, child abuse, cycle of violence, gangguan perkembangan mental 

prilaku dan seksual (Luhulima. 2000: 5960). 

2. Dampak terhadap anak 

Anak – anak yang hidup dalam keluarga yang diwarnai kekerasan akan cenderung 

kurang mampu menyatakan perasaanperasaannyasecara verbal, dan lebih terbiasa 

menunjukkan kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan melalui prilakunya. Anak anak 

akan menekan perasaannya, dan karena tidak mampu mengolahnya secara terbuka, anak 

dipenuhi dengan kebingungan tentang perasaannya sendiri. Emosi - emosi negatif yang 

tidak dapat diberinya nama dirasakan campur aduk: takut, marah, bingung, merasa 

bersalah, sedih, khawatir, kecewa, ambhivalen bercampur aduk antara perasaan ingin 

mendekat: memerlukan orang tua, sayang dan menggantungkan diri pada orang tua, 

tetapi juga marah, kecewa, takut (Luhulima. 2000: 3738). 

Karena itu, banyak hal yang dapat muncul seperti: 

1. Usia prasekolah 

a. Keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut. 

b. Adanya gangguan tidur seperti insomnia, takut gelap, ngompol. 

c. Kecemasan berlebihan apabila berpisah dari orang tua. 

2. Usia sekolah 
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a. Lebih umum (meskipun tidak eksklusif) pada anak perempuan keluhan – keluhan 

somatik, prilaku menarik diri, pasif, tidak mandiri, sangat bergantung pada ingin diterima 

orang lain, toleransi frustasi rendah, atau justru kesabaran berlebihan, sifat penolong 

khususnya perhatian untuk dapat membantu ibu. 

b. Lebih umum (meskipun tidak eksklusif) pada anak lakilaki toleransi frustasi rendah, 

prilaku agresif, mengganggu, berlagak jagoan, tempertantrums (mudah sekali marah 

dengan ekspresi fisik berlebihan seperti menendang - nendang,  berteriak – teriak dan 

berguling - guling). 

c. Sebagian anak mengalami gangguan konsentrasi dan belajar, sering membolos, kikuk, 

diangap lambat atau mengalami masalah belajar. 

d. Sebagian anak lain sebagai kompensasi justru menampilkan prestasi menonjol, 

perfeksionis, dan rasa tnggung jawab berlebihan. 

3. Remaja 

Remaja sangat mungkin menampilkan prilaku melarikan diri dan merusak diri 

sendiri. Beberapa hal yang mungkin dilakukan adalah: lari dari kenyataan dengan 

mengkonsumsi obat-obat adiktif dan alkohol, kabur dari rumah, prilaku seksual bebas, 

agresivitas dan aktivitas kriminal. 

4. Dewasa 

Anak yang menyaksikan kejadian kekerasan berulang – ulang dirumahnya, dan 

menyaksikan ibu (perempuan) menjadi korban dapat mengembangkan pola hubungan 

yang sama dimasa dewasanya. Cukup banyak laki - laki pelaku kekerasan terhadap 

pasangannya berasal dari keluarga abusive dimasa kecilnya, biasa menyaksikan 
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kekerasan yang dilakukan ayah pada ibu, tidak jarang ia sendiri juga menjadi korban 

kekerasan. 

Sementara itu, perempuan yang dimasa kecilnya berada dalam suasana keluarga 

demikian juga akan melihat dan belajar untuk meyakini bahwa laki-laki adalah makhluk 

yang memang harus menang, keras kepala dan egois, yang harus serba dilayani, 

sementara perempuan adalah makhluk yang harus melayani, menyesuaikan diri, mencoba 

menyenangkan laki - laki dengan berbagai cara (Luhulima. 2000: 3940). 

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

F.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Suatu pola kekerasan dan prilaku memaksa, mencakup fisik, seksual, dan 

serangan psikologis, seperti halnya paksaan ekonomi, yang itu orang dewasa atau anak 

yang digunakan sebagai alat untuk ditujukan kepada pasangan mereka. 

F.2. Film 

 Film adalah sebuah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dengar yang dibuat sesuai azas sinematografi dengan direkam 

melalui peta video atau bahkan jenis teknologi lainnya yang diproyeksikan dan 

dipertunjukkan menggunakan system mekanik. Film yang termasuk audio visual mampu 

memberikan hiburan menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan humor dalam satu 

paket, sebagai sebuah media komunikasi, penyampaian pesan-pesan dalam film 

mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda.  
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G. KATEGORISASI KEKERASAN RUMAH TANGGA 

1. Kekerasan Rumah Tangga Secara Fisik 

Kekerasan yang dilakukan dengan cara menyakiti jasmani orang sehingga 

menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan bisa menimbulkan kematian atau cacat fisik. 

Indikatornya: bisa berupa penganiayaan dan pemukulan secara fisik. 

2. Kekerasan Rumah Tangga Secara Psikologis 

Kekerasan yang bisa mengakibatkan mental seseorang menjadi lemah dan secara 

otomatis akan membuat somatisnya berkurang sehingga jiwanya merasa tertekan serta 

trauma. 

Indikatornya: mengancam orang lain, berbicara kasar pada orang lain. 

3. Kekerasan Rumah Tangga Secara Ekonomi 

Kekerasan yang dilakukan dengan membatasi seseorang untuk bekerja didalam atau 

diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang dan atau membiarkan korban 

bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga. 

Indikatornya: tidak memberikan nafkah bagi keluarganya 

 

H. METODE PENELITIAN 

H.1. Pendekatan dan Perspektif Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. analisis isi adalah 

teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematik dan kuantitatif isi 

komunikasi yang tampak. Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu hasil atau 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa 
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secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bentuk kekerasan 

rumah tangga  yang terdapat dalam film drama“ Love and Edelweiss ”. 

 H.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perangkat 

statistik. Statistik deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala atau fenomena 

dari suatu variabel yang diteliti tanpa berupaya menjelaskan hubungan – hubungan yang 

ada (Kriyantono, 2009: 167). 

H.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil ruang lingkup penelitian dengan 

menganalisis total 40 scene yang mengandung bentuk kekerasan rumah tangga dari total 

53 scene dengan durasi 120  menit yang terdapat dalam film “Love and Edelweiss”. 

H.3 Unit Analisis 

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

berjumlah 40 scene yang mengandung bentuk kekerasan dalam rumah tangga dari total 53 

scene yang terdapat dalam film “Love and Edelweiss” kemudian dimasukkan dalam 

katagori yang telah ditentukan 

H.4 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah prosentase kemunculan 

scene yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga pada setiap scene dalam 

film “Love and Edelweiss “ Karya Anto Tanjung. 
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H.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menelaah atatan- catatan, dokumen sebagai sumber data. 

Kemudian pada praktiknya,untuk penelitian ini dilakukan pemutaran film versi VCD Film 

“Love and Edelweiss “. Kemudian data dipilah- pilah dan dimasukan kedalam kategorisasi 

yang telah ditetapkan dengan melakukan pengamatan dengan cara menggunakan lembar 

koding yang dibuatberdasarkan kategori yang ada dalam adegan yang ada dialam film 

tersebut. Untuk mengetahui pengkatagorisasian, nantinya akan dibuat lembar coding 

seperti contoh berikut. 

Tabel 1.1  

Contoh Lembar Koding 

 

Scene Ke - 

Kategori Kekerasan Rumah Tangga 

Secara Fisik Secara Psikologis Secara Ekonomi 

    

    

Jumlah    

 

 Keterangan : 

1. Kekerasan Rumah Tangga Secara Fisik 

2. Kekerasan Rumah Tangga Secara Psikologis 

3. Kekerasan Rumah Tangga Secara Ekonomi 
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Kemudian data dimasukkan kedalam tabel distribusi frekwensi untuk 

mempermudah penghitungan, guna mengetahui banyaknya frekwensi kemunculan 

kekerasan rumah tangga dari masing - masing kategori yang sudah ditentukan. Adapun 

tabel distribusi frekwensi sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekwensi 

 

Scene 

Kategori 

Fisik Psikologi Ekonomi 

   

 

 
Selanjutnya lewat tabel distribusi frekwensi tersebut dilakukan analisa deskriptif, 

peneliti melakukan penghitungan prosentase kemunculan pesan kekerasan pada masing - 

masing kategori untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai pesan kekerasan 

rumah tangga yang terdapat pada film “Love and Edelweiss “ Karya Anto Tanjung. 

H.6 Teknis Analisa Data 

Dalam penelitian menggunakan teknik analisa data kuantitatif dengan model 

analisa mnggunakan analisis isi. Metode yang dipakai untuk penilitian yaitu metode 

analisis isi. Menurut Walizer dan Weiner mendefinisikan analisis sebagai prosedur 

pembagian yang sistematik untuk memahami isi informasi yang tercatat (recorded). 

Menurut Kropendorf mendefinisikan sebagai suatu riset untuk memetakan secara 

replikatif dan membuat referensi yang sahih atas data ke dalam konteksnya. Menurut 

Kerlinger memahami analisis isi sebagai sebuah metode penelitian dan analisis 
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komunikasi yang dilaksanakan secara sistematis obyektif dan bersifat kuantitatif dengan 

tujuan untuk mengukur beberapa variable. 

Melalui definisi Kerlinger memadukan 3 konsep yang memerlukan pemahaman 

lebih jauh : 

1. Analisis isi bersifat sistematik. 

Artinya isi yang hendak dianalisa hendaknya di seleksi secara gambling dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang dimaksud adalah pemilihan sample harus 

mengikuti prosedur yang tepat dan masing-masing item harus memiliki kesempatan 

yang sama untuk dilibatkan dalam analisa. Proses evaluasinya juga harus sistematik, 

yaitu semua isi yang menjadi obyek harus memperoleh perlakuan yang sama dan 

dengan cara tepat. Secara singkat yang dimaksud dengan evaluasi yang sistematik 

adalah hanya ada satu kerangka pedoman (set of guidelines) yang boleh digunakan 

dalam keseluruhan studi. Penggunaan prosedur alternative justru akan memungkinkan 

terjadinya kesimpulan yang membingungkan (confound result). Jadi disini diperlukan 

keseragaman teknik coding dan prosedur analisis. 

2. Analisis isi bersifat obyektif. 

Artinya cara pandang pribadi dan bisa yang mungkin ditimbulkan oleh peneliti 

tidak boleh masuk ke dalam temuan penelitian. Jika terjadi duplikasi yang dilakukan 

oleh peneliti, maka hasil analisis tersebut akan sulit untuk menghasilkan kesimpulan 

yang sama. Definisi oprasional dan tata cara pengklasifikasian variabel hendaknya 

dibuat cukup jelas dan komprhensif, sehingga peneliti yang lain dapat menggunakan 

ulang prosedur tersebut di waktu yang akan datang. Tanpa kejelasan penetapan 
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kerangka criteria dan prosedur yang menerangkan teknik sampling dan metode 

kategorisasi secara lengkap, peneliti tidak akan menemukan obyektifitas dan realibilitas 

kesimpulan yang 

dihasilkannya pun dapat dipertanyakan. 

3. Analisis isi bersifat kuantitatif. 

Tujuan analisis isi adalam mempresentasikan kerangka pesan (body of message) 

secara akurat. Untuk kuantifikasi menjadi penting dalam upaya memperoleh 

obyektifitas yang dimaksud dengan syarat peneliti harus menggambarkannya secara 

tepat. Kuantifikasi juga mempermudah peneliti untuk membuat kesimpulan dan laporan 

secara ringkas serta menarik. Jika pengukuran dilakukan untuk waktu yang berbeda, 

membandingkan data numeric dari satu waktu dengan waktu yang lain, dapat 

mempermudah dan menstandarisasi prosedur evaluasi. Akhirnya, kuantifikasi menuntut 

peneliti untuk menggunakan perangkat statistic sebagai alat analisis dan interpretasi. 

Analisis isi diperuntukkan bagi media massa sering menetapkan aspek - aspek isi 

dari medium tersebut sebagai variable. Misalnya surat kabar dan majalah, yang dapat 

dijadikan variable antara lain pilihan jenis huruf (thypography) dan perwajahan (make 

up). Sedangkan untuk televisi yaitu lamanya pengambilan gambar (shot duration), 

tahapan editing (editing pace), pemilihan gambar (shot selection), latar belakang atau 

lokasi pengadeganan (scene location) dan sudut pengambilan (camera angle). 

Sementara itu pembahasan mengenai variable medium yang berkenaan dengan berita 

yang telah dilakukan oleh Adams dan Schreibman. 
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Meskipun sulit untuk membuat klasifikasi dan mengkategorikan berbagai macam 

dan perbedaan penelitian yang menggunakan analisis isi, tapi pada umumnya peneliti 

akan mengetengahkan satu dari lima tujuan yang dimiliki metode analisis isi. 

Pembahasann tentang tujuan tersebut akan member gambaran tentang beberapa cara, 

sehingga dapatdipilih teknik yang mana yang dapat diaplikasikan. Lima tujuan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Menguraikan Isi Komunikasi 

Beberapa studi yang telah dilakukan akhir-akhir ini telah dapat menetapkan 

karakteristik kerangka isi komunikasi yang mencerminkan satu atau lebih titik tuju yang 

bisa dijadikan focus penelitian. Berbagai studi yang dimaksud menggambarkan 

kebiasaan penggunaan analisis isi yaitu untuk mendeskripsikan suatu perilaku 

(description manner), dalam arti mengidentifikasi apa yang terjadi. 

2. Hipotesis Uji atas Karakteristik pesan 

Sejumlah analisis berusaha menghubungkan karakteristik tertentu dari sumber 

dengan melihat kerangka isi pesannya untuk memetakan pesan yang disampaikan. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh Holsti, analisis isi telah digunakan dalam banyak 

penelitian yang bentuk hipotesa ujinya berbunyi “ jika suatu sumber memiliki 

karakteristik ‘A’, akan menghasilkan pesan dengan elemen W’ dan ‘Z’. Merrit dan 

Grross menemukan bahwa untuk menulis cerita tentang gerakan wanita dalm rubrik 

gaya hidup, editor wanita lebih disukai daripada editor laki-laki. 
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3. Perbandingan Isi Media dengan “Dunia Real“ (the real world) 

Banyak yang menjelaskan analisis isi sebagai checking atas realitas, dimana 

munculnya kelompok, fenomena, perlakuan atau karakteristik tertentu yang dianggap 

melanggar dari standar yang ditetapkan. 

4. Menduga Kesan Kelompok Khusus dalam Masyarakat 

Dalam perkembangannya sejumlah analisis isi telah memfokuskan diri untuk 

mengekplorasikan kesan media tentang masyarakat minoritas tertentu atau masyarakat 

yang memiliki ciri tertentu. 

5. Sebagai langkah awal bagi Studi entang Efek Media 

Penggunaan analisis isi sebagai awal ( starting point ) bagi penelitian 

berkelanjutan adalah hal yang relative baru. Contohnya analisa kultivasi, dimana tema 

dan pesan yang dominan dari suatu media didomentasikan secara sistematik dan tingkat 

audiens perlu dilihat, apakah ada kesamaan yang mendekati antara isi pesan dengan 

sikap konsumen media yang fanatic (heavy media user).Krippendorf (1993 :11) 

menyebutkan analisis isi mempunyai tiga aplikasi penting yaitu : 

1. Analisis terhadap rekaman verbal yang berguna menemukan hal-hal yang bersifat 

motivasional, psikologis atau karateristik kepribadian. 

2. Pemanfaatan kuantitatif yang dikumpulkan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan 

terbuka, respon verbal terhadap test, maksudnya memungkinkan peneliti memanfaatkan 

data yang dikumpulkan dengan cara tidak terlalu membatasi pokok bahasan dan dapat 

menguji kesahihan dengan teknik yang berbeda. 
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3. Menyangkut proses-proses komunikasi dimensi isi merupakan bagian integralnya. 

Berdasarkan pernyataan, peneliti menggunakan pelanggaran-pelanggaran secara verbal 

dan non verbal dalam penelitian komedi seks ini. Selain untuk mempermudah 

pengkategorian juga bermaksud menjelaskan bahwa analisis isi telah berkembang 

manjadi sebuah metode ilmiah yang menghasilkan inferensi data yang secara esensial 

bersifat vebal dan non verbal. 

Menurut Kripendorf (1993)Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam analisis isi yaitu  

1. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis. 

2. Menetapkan dan mendefinisikan populasi. 

3. Menentukan sample da populasi. 

4. Memilih dan menentukan unit analisis 

5. Membuat kategorisasi isi yang akan dianalisis. 

6. Menetapkan system penghitungan ( Quantification system ). 

7. Melatih petugas coding dan bila perlu melakukan prastudi. 

8. Peng-code-an sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan. 

9. Menganalisa data yang terkumpul. 

10. Merumuskan kesimpulan dan menjelaskan berbagai indicator. 
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Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang 

disampaikan dalam bentuk lambing. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis 

semua bentuk komunikasi : surat kabrar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan,pidato, 

surat, peraturan, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya. 

Kripendorf mendefinisikan sebagai salah satu tekniok riset untuk memetakan secara 

replikatif dan membuat referensi yang sahih atas data kedalam konteksnya. Kerlinger 

(1986) memahami analisis isi sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi 

yang dilaksanakan secara sistematik, obyektif dan bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengukur beberapa variable. 

H.7 Uji Reliabilitas dan Validitas  

Dalam uji reliabilitas kategorisasi, peneliti menggunakan sistem koding, dimana 

peneliti dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian peneliti terhadap pesan 

kemanusiaan dalam film “Love and Edelweiss”. Sistem ini dirasa perlu digunakan oleh 

peneliti karena untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film diperlukan pemikiran 

subjektif dan untuk menyamakan perspektif subjektifitas tersebut diperlukan suatu 

pembanding. 

  Untuk menguji reliabilitas, peneliti dibantu oleh dua orang koder (orang yang 

melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah reliable atau 

belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan dua definisi struktur kategori, 

unit analisis, bahan yang akan dikoding (scene  dalam film “Love and Edelweiss” dan 

tabel kerja koding). 
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Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit analisis yang telah 

ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel kerja koding 

dikumpulkan dan dihitung secara statistik. 

  Dua orang koder tersebut harus memiliki pengetahuan dalam audio visual yang 

akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut harus mengerti tentang 

audio visual dan dapat memahami isi film tersebut. Yang dimaksud mengerti dalam hal ini 

adalah yang bersangkutan bisa menilai tentang unsur-unsur audio visual yang ada, baik 

verbal maupun non verbal yang ada di film tersebut. 

  Untuk mencapai tingkat reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan 

pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian Ole R. Hostly 

(1969), yang digunakan untuk menentukan reabilitas data nominal. Untuk menghitung 

kesepakatan dari hasil penelitian para koder peneliti menggunakan rumus Hostly 

(Dominick, 2003:157) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

C.R  = Coefisien Reliability 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkoding dan periset 

N1, N2  = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding dan periset 
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Kemudian kesepakatan dan hasil peneliti para koder diuji lagi menggunakan rumus Pi 

Index Scott  sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Pi           = nilai keterandalah 

Observed Agreement   = presentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkode (yaitu nilai C.R)  

Expected Agreement    = presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu jumlah proporsi 

dari pesan yang dikuadratkan 

  Uji reliabilitas ini dilakukan dengan dua koder yang lain. Masing-masing koder 

diberikan kategorisasi yang sama dengan dilakukan peneliti. Kemudian dari hasil tersebut 

dihitung dengan rumus diatas. 

  Dengan merujuk formula yang dikemukakan Hostly (1969) untuk menguji 

reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara peneliti dan koder. Jika 

tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data yang diperoleh dinyatakan valid 

dan reliable. Namun sebaliknya, jika tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,75 maka 

kategorisasi operasionalnya perlu dibuat lebih spesifik lagi. Artinya kategorisasi yang 

dibuat belum mencapai tingkat keterandalan atau kepercayaan. (Kriyantono, 2009:238) 

 

 


