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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film adalah salah satu media untuk menyampaikan pesan yang sangat 

ampuh. Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja 

tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. 

Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme lambang-lambang yang ada 

pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan 

sebagainya.  

Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang baik terhadapmassa 

karena sifatnya yang audio visual, yaitu gambar dan suara yang hidup. Dengan 

gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat. Ketika 

menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang 

dapat menceritakan. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen 

sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya (Sobur,2003:127) 

Media massa seperti internet, film, radio, televisi dan lainnya telah 

menjadi kebutuhan dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan 
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masyarakat dewasa ini. Selain menjadi sumber dominan dalam masyarakat dan 

kelompok secara kolektif untuk memperoleh gambaran dan citra realitas, media 

massa juga memberikan segala informasi dan hiburan guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka informasi yang 

kita dapatkan dapat diakses dengan mudah dan cepat hal tersebut dapat kita lihat 

adapun perkembangan media elektronik khususnya televisi dan internet. Dalam 

perkembangan media elektronik tentu saja membawa dampak positif dan dampak 

negatif.  

Banyak film-film yang terkadang sudah melewati batas norma adat timur. 

Film sekarang lebih suka menyisipkan unsur-unsur erotisme ke dalamnya. Praktek 

media masa yang terang-terangan menampilkan aspek yang selama ini dianggap 

“tabu“ ditampilkan sebagai jualan utamanya.  

Salah satunya adalah melalui perempuan. Perempuan merupakan 

fenomena yang fundamental yang tentu menarik untuk dicermati dan dikaji dalam 

perspektif ilmu sosial, khususnya dalam ranah ilmu hukum dengan latar belakang 

bicara mengenai issue-issue gender. Salah satu dampak negatif terhadap 

perempuan yang terdapat dalam media elektronik adalah ketika di kontruksikan 

dengan media massa dalam hal tayangan (content) atau sifatnya dalam bentuk 

berita (news). 

Oleh karena film juga dapat berupa gambaran realita, maka secara tidak 

langsung film juga dapat berfungsi sebagai bentuk inspirasi dalam sikap di 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat kita lihat dalam industri media 
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elektronik, televisi dan internet, perempuan kerap kali hanya dijadikan sebagai 

obyek seksual, dimana tubuh perempuan maupun sifat keperempuanan dijadikan 

salah satu alat untuk memancing daya tarik pemirsa baik dalam sinetron, film, 

televisi, dan program-program lainnya, memanfaatkan keindahan atau sensualitas 

tubuh perempuan sebagai alat untuk menjual produk yang diiklankan atau untuk 

dimanfaatkan dalam memperoleh keuntungan di industri pornografi. 

Genre-genre film yang telah berkembang di Indonesia, dimulai dari film 

drama, komedi, religi, biografi, sampai yang sekarang sangat menjamur adalah 

film bergenre horor sexy. Lewat penelusuran sejarah film horor di Indonesia 

masuk pada awal abad 20, butuh empat puluh satu tahun bagi bangsa Indonesia 

untuk dapat menyaksikan hantu bertebaran di layar lebar. Dimulai dengan 

kemunculan film Tengkorak Hidoep (1941) dan Lisa (1971), dua film ini 

dianggap sebagai pionir film horor di Indonesia. Walau masih diperdebatkan, 

kedua film ini mengangkat jenis horor yang berbeda, film Tengkorak Hidoep 

bersubgenre satanic horror (demonic horror), sedang Lisa lebih pada 

psychological horror. Berbeda dengan Tengkorak Hidoep, Lisa tidak terlalu laku 

dipasaran. Walau tidak laku dipasaran setelah kemunculan Lisa, film-film horor di 

Indonesia tumbuh subur, misalnya; Beranak dalam Kubur (1971), Pemburu 

Mayat (1972), Ratu Ular (1972), Cincin Berdarah (1973) Mayat Cemburu (1973), 

Si Comel (1973), Si Manis Jembatan Ancol (1973), Drakula Mantu (1974), 

Kemasukan Setan (Dukun) (1974), Kuntilanak (1974), Arwah Penasaran (1975), 

Penghuni Bangunan Tua (1975), Setan Kuburan (1975), Ingin Cepat Kaya  

(1975), Arwah Komersil dalam Kampus (1977), Dewi Malam (1978), Godaan 
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Siluman Perempuan (1978), Pembalasan Guna-Guna Istri Muda (1978), Tuyul 

(1978), Kutukan Nyai Roro Kidul (1979), Penangkal Ilmu Teluh (1979), Tuyul 

Eee Ketemu Lagi (1979), Tuyul Perempuan (1979). Film horor yang hadir di 

tahun 70-an, hampir seluruhnya menampilkan kisah-kisah demonic horror yang 

bercampur dengan okultisme, sadisme, seks, dan komedi. hal tersebut dipengaruhi 

oleh trend film horor global masa itu yang berkiblat pada Rosemary's Baby (1968) 

Roman Polanski, film berbudget rendah, namun sukses secara pemasaran ini 

banyak dipuji kritikus. 

Selebihnya film-film horor yang ada menjadi  lebih berani dalam pamer 

tubuh, dan mengikuti fenomena film berbau seks yang hadir pada masa itu. Hal 

itu terlihat dari Gairah Malam (1993), Godaan Perempuan Halus (1933), Misteri 

di Malam Pengantin (1993), Susuk Nyi Roro Kidul (1993) Godaan Membara 

(1994), Cinta Terlarang (1994),  Pawang (1995), Bisikan Nafsu (1996), Mistik 

Erotik (1996), Rose Merah, (1996), Birahi Perempuan Halus (1997). Dunia 

perfilman Indonesia yang lebih menonjolkan aspek seksualitas membuat jaringan 

bioskop 21 Cineplex semakin menutup pintunya rapat-rapat bagi film Indonesia 

yang “tidak berkelas atas”. 

Kemudian Rizal Mantovani dan Jose Purnomo, meluncurkan film perdana 

mereka bertajuk Jelangkung di tahun 2001. Film ini menandai periode kedua 

perfilman horor di Indonesia. Jelangkung terbilang sukses. Tidak hanya bagi 

perfilman Indonesia tetapi bagi kebangkitan film horor di Indonesia. Film 

Jelangkung dianggap membawa nuansa yang berbeda dengan kekuatan fotografi, 

editing dan suara. Selama berminggu-minggu film Jelangkung bertahan di layar 
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lebar bioskop jaringan 21 dan menghasilkan keuntungan yang fantastis. Tercatat 

penonton film ini mencapai angka 1,2 juta orang. 

Jelangkung dinilai sebagai gong pembuka film-film horor setelah lama film 

bergenre horor meredup ditanah air. Disusul dengan film 2002: Tusuk Jelangkung, 

Di Sini Ada Setan, Titik Hitam, Kafir (Satanic), 2003:  The Soul, Peti Mati (The 

Coffin), 2004: Ada Hantu di Sekolah, Di Sini Ada Setan, The Movie,  Kanibal 

Sumanto, Bangsal 13, 2005: Mirror, 12 AM, "Panggil Namaku 3 Kali", 

"Missing", 2006: Pocong 2, Rumah Pondok Indah, Kuntilanak, Hantu Bangku 

Kosong, KM 14, Hantu Jeruk Purut, Lentera Merah, 2007:  "Suster Ngesot", 

"Angker Batu", "Terowongan Casablanca", "Malam Jumat Kliwon", "Lantai 13",  

The Wall, Lawang Sewu (Dendam Kuntilanak), Leak, Lewat Tengah Malam, Roh, 

Hantu, Genderuwo, Pocong 3, Kuntilanak 2, Jelangkung 3, Legenda 

Sundelbolong, Suster N (Dendam Suster Ngesot), dan masih banyak lagi lainnya. 

(http://amy0511.wordpress.com/2012/11/27/perkembangan-film-horor-di-

indonesia/) 

Akan tetapi bagi penyuka atau pencinta film horor atau seram yang benar-

benar horor akan merasa ditipu dengan berbagai tayangan film horor karya sineas 

Indonesia. Karena bukan adegan seram dan menakutkan yang dilihat tetapi adegan 

yang berbau porno atau erotisd yang disajikan. Bahkan sampai adegan mesum. 

Fenomena film horor ini perlu mendapat perhatian lebih, mengingat fungsi dari 

film itu sendiri adalah media pendidik dan juga media hiburan bagi masyarakat. 

Belum lagi penambahan aktris porno dalam film horor di Indonesia semakin 



6 

 

menambah kesan jika film horor bukanlah horor tetapi adegan seks berbalut cerita 

horor. 

Salah satu contoh film yang cenderung mengandung unsur erotisme adalah 

film Jeritan Danau Terlarang Karya Wisnu Kuncoro. Film tersebut adalah film 

horor Indonesia yang dirilis 7 Maret 2013. Film ini penulis anggap mengandung 

unsur erotisme karena film ini diproduksi oleh K2K Production House yang sudah 

sangat terkenal dengan film-filmnya yang kontroversi. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi 

dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang 

dipilih. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah adegan erotis apa saja yang muncul film Jeritan Danau Terlarang 

Karya Wisnu Kuncoro? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adegan erotis apa saja yang muncul dalam film Jeritan Danau Terlarang Karya 

Wishnu Kuncoro. 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat penelitian ini yang akan dilakukan peneliti adalah: 
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1) Manfaat Akademik 

Diharapkan hasil penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam ilmu pengetahuan serta kalangan akademis. Serta dapat 

bermanfaat intuk menambah kajian ilmu komunikasi khususnya dalam bidang 

audio visual. 

2) Manfaat Praktis 

Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi komunikasi 

khususnya untuk peminat kajian komunikasi audio visual, sehingga mampu 

menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan 

yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihnya, dan 

efeknya terhadap mereka. Komunikasi massa merupakan disiplin kajian ilmu 

sosial yang relatif muda jika dibandingkan dengan ilmu psikologi, sosiologi, ilmu 

politik, dan ekonomi. Sekarang ini komunikasi massa sudah dimasukkan dalam 

disiplin ilmiah. 

Komunikasi massa mempunyai titik tekan dan bahasan tersendiri, 

misalnya Wilbur Schramn (1958) dalam bukunya Introduction of Mass 

Communication Research menunjukkan beberapa penelitian yang dilakukan pada 

1920-an dan 1930-an memusatkan perhatiannya pada analisis sejarah surat kabar 

dan majalah atau deskripsi interpretasi pesan media. Bahkan dalam jurnal ilmiah 

tertua komunikasi Journalism Quarterly dikemukakan bahwa wilayah kajian 
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jurnalistik dan komunikasi massa bisa ditekankan pada sejarah, hukum, dan 

analisis isi media. 

Banyak definisi yang tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan 

para ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. 

Namun, dari sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu 

sama lain. Pada dasarnya, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa (media cetak dan elektronik) (Nurudin, 2007:2) 

Yang dimaksudkan dengan komunikasi massa (mass communication) di 

sini adalah komunikasi melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar 

yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditunjukkan 

kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Ada 

pakar diantaranya Evertt M. Rogers, yang menyatakan bahwa selain media massa 

modern terdapat media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru 

dongeng keliling, juru pantun dan lainnya. 

Lazimnya media massa modern menunjukkan seluruh sistem di mana 

pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan diterima dan ditanggapi. 

Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan 

yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media. 

Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa adalah terbuka 

untuk semua orang. Benda-benda tercetak, film, radio dan televisi apabila 

dipergunakan untuk keperluan pribadi dalam lingkungan organisasi yang tertutup, 

tidak dapat dikatakan komunikasi massa (Effendy, 2003:79) 
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Menurut Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gambe (1986) sesuatu bisa 

didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern misalnya 

koran, majalah, televisi, atau film untuk menyebarkan atau memancarkan pesat 

secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan – pesannya 

bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling 

kenal atau mengetahui satu sama lain. Pengirim dan penerima pesan tidak salikng 

mengenal satu sama lain. 

3. Pesan bisa didapat dan diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan milik 

publik. 

4. Komunikasi massa biasanya seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan 

kata lain, komunikatornya tidak berasal dari seseorang tetapi lembaga. Lembaga 

ini pun biasanya berorientasi pada keuntungan. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya pesan – 

pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam 

lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Misalnya seorang 

reporter, editor film, penjaga rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa 

berfungsi sebagai gatekeeper. 

6. Umpan balik dalam komunikasi masssa sifatnya tertunda. Akan tetapi dalam jensi 

komunikasi lain, sumber balik bisa bersifat langsung. (Nurudin,2007:8). 

 

Bentuk – bentuk media massa antara lain media elektronik yaitu 

televisidan radio, media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, buku. Selain itu 
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media massa dengan teknologi baru juga ada film dan internet. Apapun itu media 

massa dengan teknologi baru akan duduk berdampingan dengan media lama, yang 

mungkin tak akan hilang.  

Biasanya, teknologi komunikasi yang baru tidak bisa sepenuhnya 

menggantikan teknologi lama, tetapi ia mungkin meyebabkan teknologi lama 

mengambil peran baru. Contohnya, televisi tidak menggantikan radio tatapi 

membawa radio ke sistem pemrograman yang baru, termasuk acara perbincangan 

dan format musik yang spesifik. 

Salah satu perubahan teknologi baru itu menyebabkan dipertanyakannya 

kembali definisi komunikasi itu sendiri, menurut Wright dalam bukunya Mass 

Communication A Sociological Perspective, komunikasi massa bisa didefinisikan 

dalam tiga ciri :  

1. Komunikasi massa pada massa yang besar yang bersifat heterogen. 

2. Pesan sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota 

audiens secara serempak dan sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada dalam sebuah organisasi (Severin,2007:4). 

 

2. Fungsi Komunikasi Massa 

Ada banyak pendapat yang dikemukakan untuk mengupas fungsi-fungsi 

komunikasi massa. Sama dengan definisi komunikasi massa, fungsi komunikasi 

massa juga mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda satu sama lain. 

Meskipun satu pendapat dengan pendapat lain berbeda, tetap titik tekan mereka 

kemungkinan sama. Misalnya ada yang mengatakan bahwa fungsi media massa 

itu mendidik, tetapi ada pendapat yang mengatakan fungsi itu sudah tercakup 
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dalam pewarisan sosial. Apapun yang dikemukakan, setidaknya ada benang 

merah bahwa fungsi komunikasi massa secara umum bisa dikemukakan, seperti 

informasi pendidikan, dan hiburan (Nurudin, 2007:63). 

Dikemukakan bahwa fungsi komunikasi massa adalah sebagai berikut :  

a. Surveillance 

Yaitu fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian 

dalam lingkungan, baik diluar maupun didalam masyarakat. 

b. Correlation 

Meliputi fungsi interpretasi pesan yang menyangkut lingkungan dan tingkah laku 

tertentu dalam mereaksi kejadian-kejadian, fungsi ini diidentifikasikan sebagai 

fungsi propaganda. 

c. Transmission 

Mengartikan fungsi mengkomunikasikan informasi nilai-nilai dan norma-norma 

sosial budaya dari satu generasi ke generasi kepada pendatang baru. Fungsi ini 

diindentifikasikan sebagai fungsi pendidikan.  

d. Entertainment 

Menunjukkan pada kegiatan-kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memberikan hiburan tanpa mengharapkan efek tertentu (Wiryanto,2000:11) 

Fungsi komunikasi massa adalah sebagai untuk menyebarluaskan 

informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan 

menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Secara spesifik menurut Bride 

(Cangara,2011:63) mengemukakan bahwa komunikasi tidak bisa diartikan sebagai 

pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok 
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mengenai pertukaran data, fakta dan ide. Karena itu komunikasi massa dapat 

berfungsi untuk : 

a. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan 

pesansehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi diluar dirinya dalam 

lingkungan. 

b. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta 

bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif tentang bagaimana bertindak 

sebagai anggota masyarakat. 

c. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain. 

d. Bahan diskusi, yakni membuka kesempatan untuk mencapai persetujuan dalam 

hal perbedaan pendapat. 

e. Pendidikan, bisa meningkatkan kualitas penyajian materi yang baik, menarik dan 

mengesankan. 

f. Memajukan kebudayaan, pertukaran ini akan memungkinkan peningkatan daya 

kreativitas guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara, serta 

mempertinggi kerja sama hubungan antarnegara. 

g. Hiburan, media massa difungsikannya sebagai alat hiburan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

h. Integrasi, komunikasi seperti satelit dapat dimanfaatkan untuk menjembatani 

perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk dan  memperkokoh persatuan bangsa. 
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3. Film 

3.1 Pengertian 

Film adalah satu media hiburan yang ada selain sinetron pada televisi, 

radio, majalah, koran dan lain sebagainya. Film diartikan sebagai bahan tipis dan 

bening berbentuk carik yang dilapisi emulasi yang peka cahaya untuk merekam 

gambar dari suatu objek dengan kamera. Film sering disebut sebagai sarana 

hiburan dan rekreasi masyarakat yang relatif murah karena ditayangkan di 

bioskop dengan tahap-tahap yang memiliki harga tanda masuk variatif. 

Kesinambungan Unsur Naratif dengan Unsur Sinematik 

 

  Sumber: Himawan Pratista, 2008. 

Dalam film terdapat dua unsur pembentuk yakni unsur naratif dan unsur 

sinematik. Sebuah film akan terbentuk jika dua unsur saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain. Unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan 

diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya.  

Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. Mise-en-

scene memiliki empat elemen pokok yakni, setting  atau latar, tata cahaya, 

kostum, make up, serta acting dan pergerakan pemain. Sinematografi adalah 

perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan obyek 
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yang diambil. Editingadalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar lainnya. 

Sedangkan suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui 

indera pendengaran. Seluruh unsur snematik tersebut saling terkait, mengisi, serta 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk unsur sistimatik secara 

keseluruhan. 

Pengertian film berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009 adalah  karya seni 

budaya yang dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari 

pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa 

Indonesia. 

Tujuan film dalam Bab 2 Pasal3 UU Nomor 33 Tahun 2009, yaitu:  

a. Terbinanya akhlak mulia; 

b. Terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa; 

c. Terperliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 

d. Meningkatnya harkat dan martabat bangsa; 

e. Berkembangnya dan lestarinya nilai budaya bangsa; 

f. Dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional; 

g. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan 

h. Berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan. 

(http://www.lsf.go.id/film.php?module=peraturan&sub=detail&id=9) 

Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan 

berkreasi berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, 

etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. 
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Kata kuncinya adalah uang. Untuk mengetahui biaya keseluruhan proses 

produksi hingga film diputar dilayar lebar maka perlu dibuat anggaran dana. 

Dilihat dari kesiapan dana yang  tersedia dari penanam modal, anggaran bisa 

dibuat dalam beberapa  tahap yaitu, anggaran untuk tahap  pengembangan (film 

development), tahap produksi, tahap promosi, dan tahap peredaran 

 Kru inti sebuah  produksi film lah yang akan menjadi tulang punggung 

pembuatan sebuah film, selain produser dan sutradara. Diantaranya adalah: 

1. Manager Produksi 

Manager Produksi harus bisa bekerja sama dengan siapa saja karena 

kepala departmen mempunyai hak penuh untuk memilih tim masing-masing. 

2. Asisten Sutradara 

Astrada atau asisten sutradara harus bisa menguasai penjabaran kreatif 

sebuah adegan yang diinginkan oleh Sutradara, tetapi juga segala berkaitan 

dengan produksi. 

3. Director of Photography/ Pengarah Fotografi/ Sinematografer 

Pengarah fotografiadalah menvisualisasikan penafsiran atau visi seorang 

Sutradara dari skenario. Ia harus menyampaikan visual yang diinginkan oleh 

Sutradara. Pengarah fotografi biasanya ikut serta dalam pemilihan kru departemen 

kamera seperti Asisten Kamera, Leader, dan Operator Kamera, kru lampu dan 

grip. 

4. Perekam Suara 

Syuting di luar studio merupakan tantangan bagi seorang perekam suara. 

Banyak sekali kemungkinan gangguan terhadap kejernihan suara, misalnya situasi 
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lalu lintas dan populasinya (bajaj adalah musuh Perekam Suara nomor satu), 

lingkungan (yang banyak anak kecilnya), serangga di alam sunyi terkadang 

mengeluarkan suara berfrekwensi tinggi yang ‘menghancurkan ‘ kejernihan suara 

dan lain-lain. 

5. Penata Artistik  

Tanggung jawab dari Penata Artistik adalah membedakan visi tersebut 

agar bisa direkam oleh Pengarah Fotografi. Selain harus bisa bekerjasama dengan 

Sutradara, ia juga harus memahami gagasan Sutradara yang tidak diutarakan 

secara eksplisit.Penata artistik didukung oleh :  

1. Penggambar sketsa 

2. Coordinator Konstruksi 

3. Set Dresser 

4. Property Master 

5. Costume Designer 

6. Penata Rias 

7. Penata Rambut 

6. Penyunting 

Penyunting dimaksud dalam kru inti sebuah pembuatanadalah orang yang 

bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyuntingan sehingga menjadi 

sebuah film yang utuh, gambar maupun suara. Penyunting Suara termasuk bagian 

dari tim penata suara yang akan mendesain keseluruhan suara atau bunyi dalam 

sebuah film.  
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3.2 Jenis-Jenis Film  

Jenis film cerita yang khusus diproduser untuk hiburan umum dewasa ini 

film banyak digunakan oleh berbagai lembaga, diantaranya Public Relations. Film 

dapat digunakan sebagai alat untuk pendidikan kepada para karyawan, untuk 

penerangan ke luar dan ke dalam, untuk propaganda meningkatkan perdagangan, 

dan sebagainya. Dan disebabkan sifatnya yang semi permanen film dapat 

dijadikan dokumentasi.  

Salah satu jenis-jenis film adalah sebagai berikut :  

1. Film Dokumenter : Film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. 

Aliran dari film dokumenter misalnya dokudrama (docudrama). Dalam 

dokudrama, terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan estetis, agar gambar dan 

cerita menjadi lebih menarik. 

2. Film Cerita Pendek : Jenis film ini bnyak dihasilkan oleh para mahasiswa/i 

jurusan film atau orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih 

membuat film dengan baik.  

3. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) : Film dengan durasi lebih dari 60 

menit lazimnya berdurasi 90-100 menit (termasuk film di bioskop). 

4. Profil Perusahaan (Coorporate Profile) : Film ini diproduksi untuk kepentingan 

institusi tertantu berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan, misalnya 

tayangan “Usaha Anda” di SCTV.  

5. Iklan Televisi (TV Commercial) : Film ini diproduksi untuk kepentingan 

penyebaran informasi, baik tentang produk (iklan produk) maupun berupa layanan 

masyarakat. 
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6. Program Televisi (TV Programme) : Program ini diproduksi untuk konsumsi 

pemirsa televisi.  

7. Video Klip (Music Video) : Video klip adalah sarana bagi para produser musik 

untuk memasarkan produknya lewat medium televisi. (Effendy,2009:3) 

3.3 Genre Film 

Istilah genre berasal dari Perancis yang bermakna ‘bentuk’ atau ‘tipe’. 

Dalam film, dapat didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari sekelompok 

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

cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, mood, 

serta karakter. Klasifikasi tersebut menghasilkan genre-genre populer seperti aksi, 

petualangan, drama, komedi, horor, western, thriller, film noir, roman dan 

sebagainya. 

Fungsi genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film dan 

membantu kita menikah film-film sesuai dengan spesifikasinya. Industri film 

sendiri sering menggunakan sebagai strategi marketing. Genre apa yang kini 

sedang menjadi tren, menjadi tolak ukur film yang akan diproduksi.  

Adapun genre-genre film antara lain adalah: 

1. Action-Laga : Film yang bertema laga dan mengetengahkan perjuangan hidup 

biasanya dibumbui dengan keahlian setiap tokoh untuk bertahan dalam 

pertarungan hingga akhir cerita. Kunci sukses dari genre film tersebut adalah 

kepiawaian sutradara untuk menyajikan aksi pertarungan secara apik dan detail. 

2. Comedy – Humor : Comedy – horor adalah jenis film yang mengandalkan 

kelucuan sebagai faktor penyajian utama. Genre jenis tersebut tergolong paling 

disukai dan bisa merambah usia segmentasi penonton. 
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3. Roman – Drama : Roman – drama adalah genre yang populer di kalangan 

masyarakat penonton film. Faktor perasaan dan realitas kehidupan nyata 

ditawarkan dengan senjata simpati dan empati penonton terhadap tokoh yang 

diceritakan.  

4. Misteri – Horor : Misteri – horor adalah genre yang menggambarkan keadaan atau 

penggambaran dunia lain. Film ini menarik banyak penonton karena keingintauan 

penontonnya juga besar (Widagdo, 2007:26) 

4. Film sebagai Media Massa 

Film merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan yang efektif 

dalam mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya. Film 

selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan-muatan 

pesannya (Sobur,2003:123) 

Tema-tema yang diangkat di dalam sebuah film menghasilkan sebuah 

nilai-nilai yang biasa didapatkan dalam sebuah pencarian yang panjang tentang 

pengalaman hidup, realitas sosial, serta adanya imajinatif dari sang penciptanya 

dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong khalayak tentang suatu yang 

belum diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainya pun 

sangatlah bergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap tema-tema yang 

diangkat dalam film tersebut. 

Tema di dalam film biasanya tidak lepas dari masalah yang selama ini 

telah menjadi sebuah realita dalam kehidupan seperti tema cinta, keluarga, 

perjalanan hidup serta hal-hal yang menjadi daya kreatif dari sang pembat film, 

seperti film kartun, animasi, dan lain-lain. Pada umumnya sebuah film dibangun 
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dengan banyak tanda, sehingga tanda-tanda tersebut diharap dapat bekerja sama 

dalam upaya menyampaikan efek. Dalam film yang paling penting adalah gambar, 

suara dan kata yang diucapkan, serta ditambah dengan suara-suara lain yang 

serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film. Sistem semiotika yang lebih 

penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yaitu tanda-

tanda yang menggambarkan sesuatu. 

Film adalah media komunikasi yang bersifat visual atay audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul disuatu 

tempat tertentu. Selain itu, film merupakan komunikator yang bisa menyampaikan 

pesan yang terdapat dalam isi cerita kepada khalayak, dimana khalayak disini 

berperan sebagai komunikan. Sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa, 

film ini merupakan bentuk hiburan bagi khalayak dimana melalui film khalayak 

dapat melihat visualisasi dari suatu cerita yang menarik, sebagai media hiburan. 

5. Film Horor 

Film horor adalah film yang berusaha untuk memancing emosi berupa 

ketakutan dan rasa ngeri dari penontonnya. Alur cerita mereka sering melibatkan 

tema-tema kematian, supranatural, atau penyakit mental. Banyak cerita film horor 

yang berpusat pada sebuah tokoh antagonis tertentu yang jahat. 

Menurut pendapat Charles Derry (1977) di dalam bukunya yang berjudul 

Dark Dreams: A Psychological History of The Modern Horror Film membagi 

film horor menjadi 3 jenis yaitu: 
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- Horror of Personality 

Yaitu jenis film horor yang sudah tidak lagi menokohkan karakter-

karakter yang mistis sebagai sumber horornya, horor jenis ini sudah 

tidak menampilkan monster-monster yang mengganggu tatanan 

kehidupan masyarakat tetapi lebi menakankan pada sosok manusia 

normal yang biasa saja dan baru kelihatan sifatnya ketika memasuki 

akhir cerita. Contoh film ini adalah film psikopat. 

- Horror of Armageddon 

Yaitu jenis film horor yang mengambil kisah dari kitab atau mitologi 

suci tentang kiamat, film ini seperti kebanyakan bercerita antara 

bahaya serangan yang dilakukan oleh planet lain yang biasa 

mempunyai sistem pertahanan yang kuat dan teknologi yang lebih 

maju daripada manusia. Film seperti ini antara lain film tentang 

makhluk luar angkasa (alien) atau zombie (mayat hidup). 

- Horror of the Demonic 

Film horor berjenis ini sangat akrab sekali dtelinga kita karena 

menawarkan tema tentang dunia yang buruk akibat adanya kuasa Setan 

ada di dunia, dan selalu mengancam kehidupan manusia. Kuasa 

setan/kejahatan itu bisa hanya berupa penampakan spiritual belaka dan 

dapat juga mengambil bentuk penyihir, demit atau setan. Biasanya 

bercerita tentang gagasan balas dendam, fenomena mistik khususnya 

kerasukan, perusakan tokoh tak berdosa, tekanan pada simbol agama. 
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 Film Jeritan Danau Terlarang termasuk dalam film berjenis Horor of the 

Demonic. Karena film ini menceritakan adanya pembalasan dendam Ratu Buaya 

Putih yang dipercaya ada di Tanggul Situgintung yang ingin membalaskan 

dendamnya ke Leo, seorang laki-laki bertempat tinggal disekitaran Tanggul 

Situgintung yang sudah melakukan perbuatan tidak senonoh di area Tanggul 

Situgintung. 

6. Adegan Erotis dalam Media Massa 

Media merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi atau berita. Sedangkan media massa sering digunakan sebagai alat 

untuk mentranformasikan informasi dari dua arah, yaitu dari media massa ke arah 

masyarakat atau mentransformasikan informasi diantara,masyarakat itu sendiri. 

Untuk meningkatkan daya saing suatu media massa, maka tidak jarang media 

massa menggunakan berita atau gambar erotis sebagai daya tarik media tersebut. 

Berita erotika yang dimaksud adalah pemberitaan, baik artikel maupun 

gambar yang mengandung makna erotika seprti gambar yang menampilkan tubuh 

wanita atau pria tanpa busana atau hanya menutup batas kemaluan dan dada 

(untuk wanita), menampilkan gambar ciuman dalam konteks merangsang, 

menampilkan adegan petting dan senggama.  

Gambar erotika serta film-film tersebut kadang-kadang menjadi rubrik-

rubrik dan tontonan tetap di media massa cetak, televisi, atau gedung-gedung 

bioskop pada umumnya. Bahkan tidak jarang, media massa tertentu menyuguhkan 

gambar-gambar tetap wanita dalam sajian sensual dan erotik, untuk menggaet 

lebih banyak keuntungan besar. Disadari atau tidak erotika adalah gairah sensual 
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yang dibangkitkan dengan stimulus internal maupun eksternal. Menurut Griffit, 

pengaruh stimulus eksternal melalui erotika bersifat subjektif dan relatif, yaitu 

tergantung kepada pengalaman masing-masing individu. Sedangkan menurut 

Baron dan Byrene, tetap ada yang besifat universal, yaitu stimulus eksternal yang 

dapat membangkitkan fantasi erotika dalam diri setiap orang. 

Sehubungan dengan perdebatan adegan seks di media cetak dan elektronik 

saat ini, berkembang empat anggapan di masyarakat. Anggapan pertama, menilai 

tayangan adegan seks tidak memberikan inspirasi pada penontonya untuk 

melakukan hubungan seks, namun justru cenderung memperkuat keinginan di 

dalam hati seseorang yang berniat melakukan hubungan seks. Anggapan kedua, 

beranggapan adegan-adegan itu hanya berfungsi sebagai penyaluran emosi, 

artinya apabila seseorang berkeinginan seksual, begitu melihat adegan seks di TV 

atau film, maka akan tersalurkan keinginannya itu. Anggapan ketiga, beranggapan 

adegan seks itu di TV dan samasekali tidak berpengaruh buruk. 

Artinya, banyak kasus menunjukkan, penonton tidak meniru begitu saja 

adegan-adegan seks di TV dan film, akan tetapi peran lingkungan keluarga, latar 

belakang pendidikan dan agama sangat mempengaruhi seseorang. Sedangkan 

adegan-adegan seks yang ditonton di TV dan film itu hanyalah mempengaruhi 

mereka yang memiliki niat buruk dalam hatinya. Anggapan ke empat, tayangan 

erotika media massa itu adalah refleksi dari kehidupan masyrakatnya sehingga 

tayangan-tayangan itu adalah cermin masyarakatnya sebagai media introspeksi. 

Sedangkan menurut Burhan Bungin (2001:8) adanya erotisme dalam 

media massa: 
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Mengidentifikasi media massa elektronik yang banyak memunculkanadegan-

adeganerotika cukupmenyulitkan,umpamanyamengindetifikasikan blue film yang 

disebarkan melalui kaset video dan disk, umumnya barang-barang ini mudah 

diperoleh secara sembunyi-sembunyi dan melalui web-web internet yang mudah 

diakses untuk melihat gambar-gambar erotika. Kesulitan yang dihadapi saat 

melakukan pengindentifikasian terdapat pada pertama, ukuran erotika yang 

dgunakan oleh badan sensor film yang begitu longgar bila dibandingkan dengan 

ukuran norma masyarakat. Kedua, batas umur dan kedewasaan pemirsa atau 

pembaca yang menonton atau membaca berita-berita erotika di media massa, 

biasanya lepas dari pengawasan petugas dan masyarakat sendiri sehingga kadang 

gambar atau adegan erotika menjadi mudah ditangkap dan diterima oleh 

masyarakat sebagai tontonan yang biasa-biasa saja dan sulit diidentifikasi sebagai 

gejala erotika. Ketiga, ukuran-ukuran erotika yang hidup di masyarakat sangat 

bervariatif. Keempat, menonton berita, film dan gambar-gambar erotik, bagi 

orang-orang tertentu adalah hiburan dan pelepas ketegangan sehingga secara 

objektif keadaan itu diharapkan oleh seorang tersebut. 

 

Film adalah perkawinan spektakuler antara teknologi-teknologi mekanis 

lama dengan dunia elektronik yang baru dalam menghadirkan fantasi-fantasi 

kepada penontonnya. Film juga menawarkan komoditas konsumsi yang ajaib, 

yaknimimpi-mimpi sebagai produk. Ia telah menjadi medium yang bisa menawari 

rakyat miskin peran-peran kekayaan dan kekuasaan yang berada di seberang 

jangkauan dalam kehiduan mereka sehari-hari. 

7. Analisis Isi 

Menurut Wazer dan Wiener 1978 dalam buku Andi Bulaeng (2004:171) 

analisis isi adalah suatu prosedur sistematika yang disusun untuk menguji 

informasi yang terekam. 

Adapun beberapa tujuan dilakukannya analisis isi menurut Andi Bulaeng 

(2004:171), yaitu: 

1. Menggambarkan isi komunikasi 

2. Menguji hipotesis karakteristik-karakteristik suatu pesan 

3. Membandingkan isi media dengan “dunia nyata” 
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4. Melalui image suatu kelompok tertentu dan masyarakat 

5. Menciptakan titik awal terhadap studi efek media 

Analisis isi tersendiri tak pernah dijadikan dasar untuk membuat 

peryataan-pernyataan tentang efek-efek isi pada audiens. Analisis isi bisanya 

membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal, dalam melakukan pengujian 

dan pembuatan katagori suatu volume isi yang cukup sulit dan membosankan. 

Tahap awal dari analisis isi adalah merumuskan tujuan dan 

konseptualisasi. Peneliti kemudian menyusun lembar coding (coding sheet). 

Semua data ini lalu dihitung dan ditabulasi, dalam bentuk table dan grafik. 

Sebelum lembar coding (coding sheet) dipakai dalam penelitian, katagori ini perlu 

diuji terlebih dahulu. Pengujian katagori ini untuk mengetahui apakah katagori 

dalam lembar coding yang akan digunakan sudah terpercaya (reliable) atau 

belum. Bila dari hasil uji katagori menunjukkan sudah reliable, barulah katagori 

ini layak digunakan dalam penelitian. 

F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan 

digali. 

1. Erotis 

Perkembangan industri perfilman semakin memberikan tekanan 

pada pihak perempuan khususnya dituntut untuk selalu tampil ‘indah’ di 

layar kaca atau di industri hiburan. Hal ini membuat wanita menjadi 

sasaran utama untuk menampilkan sesuatu yang erotis, yang tujuannya 
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tentu saja menaikkan jumlah peminat atau penonton film tersebut. Erotika 

atau erotis memiliki pengertian gairah seksual yang dibangkitkan dengan 

adanya stimulus internal maupun eksternal. Ini bukanlah sekadar 

menggambarkan keadaan terangsang danatau antisipasi (melayani 

rangsangan),melainkan mencakup pula segala bentuk upaya atau bentuk 

representasi untuk membangkitkan perasaan-perasaan tersebut dari mimik, 

sikap tubuh, suara, sentuhan penampilan serta perkataan (Burhan, 

2001:29) 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Burhan tersebut 

kemudian menjadi acuan peneliti dalam penyusunan struktur kategori yang 

akan diteliti dari film Jeritan Danau Terlarang ini. 

2. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi pendekatan kuantitatif. 

Analisis isi berfungsi baik dalam skala besar: makin banyak katagori yang 

dianalisis, maka makin akurat pula analisisnya. Analisisnya berjalan melalui 

identifikasi dan perhitungan unit-unit terpilih dalam sebuah sistem komunikasi. 

Analisis isi harus non-selektif, analisisnya mencakup keseluruhan pesan atau 

sistem pesan atau secara tepat pada sample yang tersedia dan analisisnya 

dilakukan pada pesan yang memilih bidang tertentu dari pesan untuk dikaji secara 

khusus. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah film Jeritan Danau Terlarang Karya 

Wishnu Kuncoro dengan durasi 78 menit atau 4680 detik. 

3. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan elemen terkecil dan terpenting dari analisis isi. 

Unit analisis dapat berupa sebuah kata/simbol tunggal, sebuah tema (pernyataan 

tunggal tentang sebuah objek) atau sebuah artikel lengkap. Dalam analisis film 

dan televisi, unit analisis dapat berupa karakter, akting, dialog atau seluruh 

program. Penelitian ini sendiri diarahkan pada setiap akting dan dialog yang 

mengandung unsur erotisme dalam film Jeritan Danau Terlarang Karya Wishnu 

Kuncoro. 

Penelitian ini sendiri diarahkan pada setiap scene yang berupa akting dan 

dialog yang mengandung unsur-unsur erotisme. Selanjutnya untuk penelitian ini 

digunakan dua buah unit analisis, yaitu: 

1. Unit Analisis Akting 

Unit analisis akting dalam tayangan Jeritan Danau Terlarang Karya Wishnu 

Kuncoro adalah berupa adegan atau akting daripada pemain dalam film tersebut. 

Akting adalah segala kegiatan yang dilakukan guna menokohkan karakter atau 

membangun cerita dalam setiap scene atau film. Dalam hal ini, segala akting 

pemain yang mengarah pada erotisme dapat digunakan sebagai unit analisis. 

2. Unit Analisis Dialog 

Unit analisis dialog adalah segala kalimat yang diucapkan oleh pemain dalam 

menokohkan sebuah karakter atau dalam membangun sebuah cita pada episode. 
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Dalam penelitian ini, dialog bisa serupa ucapan oleh karakter yang mengarah pada 

erotisme. 

4. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi, dari 

kemunculan katagori adegan erotis yang telah ditentukan peneliti yang terdapat 

pada setiap detik yang muncul dalam film Jeritan Danau Terlarang Karya Wishnu 

Kuncoro.  

5. Sumber Data 

Data diperoleh dengan observasi dan telaah dokumen, observasi dalam hal 

ini adalah dengan cara melihat langsung dan mengamati film tersebut. Sedangkan 

dokumen yang digunakan adalah versi VCD dari film Jeritan Danau Terlarang 

Karya Wishnu Kuncoro. 

6. Struktur Kategorisasi 

Penelitian yang menggunakan metode analisis isi,validitas serta hasil-

hasilnya sangat bergantung pada kategori-kategorinya. Seperti yang dikatakan 

Bernard Barelson, bahwa analisis isi tidak bisa lebih baik dari kategori-

kategorinya.  

Dalam hal ini penelitian lebih difokuskan kepada unsur visual berupa 

tindakan atau perbuatan (purpose action). Aspek ini dikaitkan dengan peran yang 

dijalankan pemain dalam menokohkan karakter seseorang yang terlibat dalam 

cerita film. Agar sesuai dengan tuntutan scenario, dalam melakukan perbuatan 

yang dilakukan tokoh dalam sebuah film bisa menyangkut akting dan dialog.  

Adapun yang menjadi indikasi untuk 2 katagori ini adalah: 



29 

 

a. Kategori Erotis Verbal (bahasa - dialog) 

Kategori ini artinya pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat 

didefinisikan sebagai seprangkat kata yang telah disusun secara berstruktur 

sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti dan biasanya 

ditambahkan simbol-simbol sebagai penekanannya (Mulyana, 2001:243) 

- Mendesah (ekspresi kepuasan diri dengan menggunakan penekanan kata dan 

bernada serak. Yaitu menuturkan kata yang menyenangkan hati orang lain supaya 

terhibur, memikat dengan kata-kata manis, menarik dengan kata-kata indah 

mengajukan permohonan dengan memberikan tatapan mata menggoda, kerlingan 

mata, atau memberikan gerakan bibir yang menggoda terutama pada lawan jenis) 

Contoh :  

  “Sayang.... sini dong, bisa bantuin aku gak?” 

(seorang wanita berbicara mendesah sambil menggigit bawah dan 

senyum menggoda kepada seorang pria) 

- Rayuan (hiburan atau bujukan untuk menyenangkan orang lain atau menarik 

perhatian atau menimbulkan perasaan sayang/cinta kepada lawan jenis yang 

bertujuan untuk memancing hasrat untuk berhubungan seks) 

Contoh : 

  “Kamu.... cantik banget malam ini, honey.” 

(seorang pria berbicara sambil meraba pinggul dan mencium leher 

seorang wanita) 
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b. Kategori Erotis Non-Verbal (isyarat - akting) 

Kategori ini artinya semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan non-verbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali verbal) dalam satu setting oleh individu 

yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima (Mulyana, 

2001:312) 

- Manja (sikap seseorang untuk meminta perhatian lebih dari orang lain agar selalu 

menunjukkan perasaan sayang atau cintanya kepada lawan jenis antara pasangan 

kekasih atau pasangan suami istri yang dapat membangkitkan gairah seks) 

Contoh : 

Seorang wanita menarik tangan pria, menghadapkan wajah pria ke 

wajah wanitanya kemudian menciumnya. 

- Penampilan fisik (cara berpakaian untuk wanita memakai celana pendek atau rok 

sepaha, memperlihatkan belahan dada, atau pakaian yang tipis menerawang yang 

memiliki tujuan untuk menarik perhatian atau menggoda lawan jenis agar muncul 

gairah seks) 

Contoh : 

Seorang wanita memakai bustier (bra yang membentang dari 

payudara sampai pinggang untuk memberikan dukungan 

tambahan, kontrol dan daya tarik seks) sampai belahan payudara 

terlihat jelas berjalan sambil memainkan rambutnya. 

- Rangsangan seksual (sentuhan yang menyatakan keterikatan emosional atau 

ketertarikan yang motifnya bersifat seksual) 
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Contoh : 

Seorang pria meraba pinggul seorang wanita, kemudian mencium 

bibirnya, mencium lehernya. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi yaitu dengan cara memutar VCD film Jeritan Danau Terlarang dan 

melihat film tersebut secara keseluruhan, kemudian dilakukan pemilihan scene per 

scene yang merupakan bentuk erotisme. Selain itu juga mencari beberapa bagian 

data dengan kepustakaan yang ada, baik berupa buku dan internet. Hal itu 

dilakukan untuk memperoleh data yang absolut. 

Data primer yang telah didapatkan dan diklasifikasikan, selanjutnya 

dimasukkan ke dalam lembar coding untuk memberikan penilaian berdasarkan 

struktur katagori yang telah ditetapkan sebelumnya. Lembar coding bertujuan 

untuk memuat semua kategori, aspek yang ingin diketahui dalam analisis isi 

(Eriyanto, 2011:221) 

Tabel 1.1 

Contoh Lembar Koding 

 

  Scene 

                                           Adegan Erotis 

                        K.1                              K.2 

         1.A           1.B        2.A         2.B      2.C 

1      

2      
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Keterangan: 

K.1 : Verbal    1.A : Mendesah 

K.2 : Non Verbal    1.B : Rayuan 

      2.A : Manja 

      2.B : Penampilan Fisik 

2.C : Rangsangan Seksual 

Tabel 1.2 Contoh Distribusi Frekuensi Adegan Erotis Verbal 

 

 Erotis Verbal      Scene 
       Unit 

     Analisis 
       F           Total 

    Mendesah        Dialog   

     Rayuan        Dialog   

 

Tabel 1.3 Contoh Distribusi Frekuensi Adegan Erotis Non Verbal 

 

      Erotis 

   Non Verbal 
    Scene 

       Unit 

    Analisis 
       F           Total 

        Manja 
 

Akting 
  

Penampilan 

Fisik 

 
Akting 

  

    Rangsangan 

       Seksual 

 
Akting 

  

 

8. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yanng menunjukkan sejauh mana seluruh 

alat pengukur (katagorisasi) dapat dipercaya atau diandalkan apabila dipakai lebih 

dari satu kali pengukuran. Uji reliabilitas dilkakukan dengan cara melakukan 

dokumentasi dahulu ke dalam lembar coding sesuai dengan katagori yang telah 

ditentukan. Kemudian, peneliti menggunakan koder untuk membantu uji 
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reliabilitas terhadap katagori dengan cara yang sama yang dilakukan oleh peneliti. 

Dari hasil reliabilitas ini akan diketahui beberapa yang disetujui yang didapat oleh 

peneliti dan koder. Hasil pengkondingan dari peneliti dan koder akan dihitung 

dengan rumus Holsty (1969) sebagai berikut : 

 

 C.R = ___  2M_____ 

    N1 + N2 

Keterangan : 

C.R : Coefisien Responsibility 

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkoding 

N1,N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding 

Penyempurnaan untuk memperkuat hasil reliabilitas menggunakan 

formula scott dengan menggunakan Pi indeks, yaitu: 

  Pi  =% observed agreement - % expected agreement 

   1 - % expected agreement 

Keterangan : 

Pi   : Nilai keterhandalan 

Obeserved agreement : Nilai yang disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R 

Expected agreement : Persetujuan yang diharapkan yaitu jumlah proporsi  

  yang dikuadratkan (Kriyanto, 2008:238) 

 

 

 


