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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film merupakan salah satu dari sekian bentuk media massa yang mampu 

memberikan nilai hiburan pada masyarakat disaat kepenatan aktifitas masyarakat dalam 

menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari. Film berperan sebagai sarana komunikasi yang 

digunakan untuk menyebarakan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, 

drama, humor dan sajian teknis lainnya pada masyarakat umum (Sumarno, 1996: 13). 

Film sering digunakan sebagai alat sosialisasi atau sebagai media untuk mengkonstruksi 

wacana tertentu bagi kesadaran masyarakat.  

Film merupakan aktualisasi perkembangan kehidupan masyarakat pada masanya. 

Dari zaman ke zaman film mengalami perkembangan, baik dari teknologi yang 

digunakan maupun tema yang diangkat. Bagaimanapun, film telah merekam sejumlah 

unsur-unsur budaya yang melatarbelakanginya. Pada latar masyarakat industri, 

perkembangan film-film yang diedarkan banyak dipengaruhi oleh kebutuhan pasar 

penonton, dimana tema-tema yang diangkat dalam film tidak jauh dari cerita yang 

berkisah tentang permasalahan-permasalahan yang populis. Latar tema film populis 

memang tidak bisa lepas dari semangat industry yang menuntut daya tarik para penonton 

sebanyak-banyaknya, sehingga tidak jarang beberapa tema cerita film-film industri 

memiliki semangat cerita yang memang mudah dicerna oleh penonton, serta tidak 

mengindahkan permasalahan etika dan konflik yang membutuhkan banyak nalar atau 

pengetahuan yang sulit dicerna. 
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Film bukan hal yang baru bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat modern. 

Dengan kemajuan pembangunan dan pencapaian teknologi yang semakin canggih dewasa 

ini, kemudahan untuk menonton film sudah bisa didapatkan. Setiap saat kita dapat 

menyaksikan berbagai film baik itu melalui acara ditelevisi, gedung – gedung bioskop, 

VCD, DVD bahkan mengaksesnya lewat internet. Film dipandang sebagai salah satu 

media massa yang mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau banyak 

segmen sosial karena film diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat 

akan hiburan sebagai refreshing diwaktu senggang mereka menghadapi aktifitas hidup. 

Film sebagai media komunikasi, merupakan suatu kombinasi antar usaha 

penyampaian pesan verbal dan non verbal melalui gambar yang bergerak, dengan 

pemanfaatan teknologi kamera, warna dan suara dimana unsur-unsur tersebut 

dilatarbelakangi oleh sutradara kepada khalayak film atau dengan kata lain film 

merupakan media komunikasi yang membawa suatu muatan pesan kepada khalayak 

untuk memberikan wacana baru denagn berbagai makna yang ingin disampaikan oleh 

pembuat film kepada masyarakat, karena dengan adanya media film bentuk komunikasi 

yang digambarkan dapat dilakukan secara mendalam dan meliputi unsur komunikasi 

yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah dan pemilihan intonasi.  

Pada dasarnya film dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kategori film cerita dan 

film non cerita (film fiksi). Film cerita adalah pengutaraan cerita atau ide, dengan 

pertolongan gambar-gambar, gerak dan suara sedangkan film non cerita adalah kategori 

film yang menggunakan kenyataan sebagai subjeknya. Film cerita memiliki berbagai 

jenis atau genre. Dalam hal ini, genre diartikan sebagai jenis film yang ditandai oleh 
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gaya, bentuk atau isi tertentu. Ada yang disebut film drama, film horror, film komedi, 

film dokumenter dan film anak-anak (Marseli, 1996:10-11). Film sebenarnya dapat 

memiliki beberapa nilai bagi penontonnya, antara lain adalah nilai hiburan, nilai artistik 

dan nilai pendidikan. Namun terlepas dari pengaruh positif film juga dapat memberi 

pengaruh negatif kepada penonton. Tindakan negative bias berupa tindakan kejahatan 

atau  kriminal dalam sebuah film atau bias diartikan sebuah adegan dimana adanya 

perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis orang lain, 

Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia di mana orang-orang itu 

berhak melahirkan celaan. Film Now You See Me sangat berkaitan dengan kedua unsur 

criminal tersebut, maka peneliti mengambil film Now You See Me yang didalamnya 

terdapat frekuensi tindak kriminalnya sangat banyak sehingga dipilih sebagai objek 

penelitian. 

Film Now You See Me merupakan salah satu sebuah film yang sangat sukses di 

tahun 2013, film yang mengangkat tema Sulap didalamnya terdapat banyak sekali unsur 

kriminalitas para tokoh. Diarahkan oleh Louis Leterrier (Clash of the Titans, 2010), Now 

You See Me membuka pengisahannya dengan memperkenalkan empat karakter pesulap 

yang masing-masing memiliki keahlian yang berbeda: J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), 

Henley Reeves (Isla Fisher), Jack Wilder (Dave Franco) dan Merritt McKinney (Woody 

Harrelson). Sebuah undangan dari sosok misterius kemudian membawa mereka ke satu 

tempat dan akhirnya memperkenalkan mereka satu sama lain. Linimasa jalan penceritaan 

kemudian berpindah ke masa satu tahun kemudian, dimana keempatnya kini telah 

tergabung dalam sebuah kelompok bernama The Four Horsemen dan memiliki 
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pertunjukan yang begitu popular di Las Vegas dengan bantuan sokongan dana dari 

milyuner, Arthur Tressler (Michael Caine). 

Tidak seperti The Prestige (2006) maupun The Illusionist (2006), naskah cerita 

Now You See Me, yang ditulis oleh Ed Solomon, Boaz Yakin dan Edward Ricourt, sama 

sekali tidak pernah berusaha untuk menjadikan setiap karakter yang terdapat dalam jalan 

cerita film ini menjadi fokus utama dalam penceritaan. Berbagai trik sulap yang 

dihadirkan oleh keempat karakter pesulap, pengaplikasian trik-trik sulap dalam setiap 

aksi yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya sekaligus siapa karakter 

utama yang berada di balik setiap tindakan keempat karakter pesulap tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut: Seberapa banyak frekuensi tindakan kejahatan yang ada dalam film Now You See 

Me Karya  Louis Leterrier ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitiaan adalah untuk mengetahui frekuensi tindakan kejahatan yang 

ada dalam film Now You See Me Karya  Louis Leterrier  
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti lain untuk lebih 

mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian dimasa yang akan datang, serta 

memperoleh pengetahuan dalam menganalisa tindakan kriminal dalam film. 

2. Kegunaan Praktis 

Untuk masyarakat penikmat film, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

masukan untuk menangkap tindakan kriminal yang termuat dalam film yang mereka  

tonton, sehingga film bisa berguna sebagai media pembelajaran bagi mereka. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi 

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian pesan (messages) baik berupa 

simbol maupun kode dari satu pihak kepihak yang lainnya (Hamidi, 2010:2). Dari 126 

pengertian komunikasi yang ditemukan maka Dance dan Larson mengidentifikasi tiga 

dimensi konseptual penting yang mendasari perbedaan pengertian komunikasi tersebut 

(Vardiansyah, 2004:9): 

1. Tingkat observasi atau derajat keabstrakannya, bersifat umum karena dalam 

definisi ini menyatakan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya 

dalam kehidupan.  Untuk pemahaman secara khususnya menyatakan bahwa 

komunikasi merupakan alat untuk mengirim pesan militer, perintah, dan 

sebagainya melalui telepon, telegraf, radio, kurus dan sebagainya. 
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2. Tingkat kesengajaan, mendefinisikan komunikasi adalah situasi-situasi yang 

memungkinkan suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari untuk 

mempengaruhi perilaku penerima. Sedangkan definisi yang mengabaikan 

kesengajaan misalnya dari Gode (1959), komunikasi sebagai suatu proses yang 

membuat sesuatu yang semula dimilki oleh seseorang atau monopoli seseorang 

menjadi milik dua orang atau lebih. 

3. Tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan, definisi komunikasi ini menyatakan 

bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi untuk mendapatkan 

saling pengertian. Sedangkan yang tidak menekankan keberhasilan adalah definisi 

yang menyatakan komunikasi adalah proses transmisi informasi (Littlejohn: 

2002). 

Pengertian komunikasi menurut Harold Lasswell adalah dengan menjawab 

pertanyaan – pertanyaan dibawah ini: (Deddy Mulyana:2007:69) 

Who  (Siapa)? 

Says What  (Mengatakan apa)? 

In Which  Channel (Dengan saluran apa)?  

To whom ( Kepada siapa)?  

With what effect (Dengan pengaruh bagaimana)? 

Melalui paradigma Lasswell  ini dapat dilihat  adanya lima unsur komunikasi 

yang harus dijawab, yaitu: 
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1. Komunikator (Communicator, Source, Sender) 

Sumber atau komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mencapai 

kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai satu komunikasi, bisa 

seorang individu , kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai 

komunikator. 

2. Pesan ( Message) 

Apa yang akan disampaikan /komunikasikan  kepada penerima (Komunikan), 

dari sumber (Komunikator)  atau isi informasi. Merupakan seperangkat 

simbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud 

sumber tadi. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol untuk 

menyampaikan makna, bentuk/organisasi pesan 

3. Media (Channel, Media) 

Alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (umber) kepada 

komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak 

langsung (melalui media cetak/elektronik dll) 

4. Komunikan (Communicant) 

Orang/kelompok/organisasi yang menerima pesan dari sumber. Disebut 

tujuan (destination)/ pendengar (listener)/ khalayak ( audience)/ komunikan/ 

penyandi bali (decoder) 

5. Efek (Effect, Impact, Influence) 

Dampak/ efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima 

pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan. 
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Komunikasi sebagai tindakan satu arah mengisyaratkan penyampaian pesan 

searah dari seseorang baik personal maupun lembaga kepada seseorang (sekelompok 

orang) lainnya, baik secara langsung ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), 

surat kabar, majalah, radio atau televisi. 

Komunikasi sebagai interaksi, yakni komunikasi dengan suatu proses sebab akibat 

atau aksi reaksi, yang arahnya bergantian. Pesan disampaikan secara verbal atau non 

verbal dari komunikator, diterima oleh komunikan yang selanjutnya memberi jawaban 

atas pesan tersebut. Komunikasi ini masih berorientasi pada perbedaan antara sumber dan 

penerima. Ada penambahan unsur komunikasi, yakni umpan balik yaitu apa yang 

disampaikan komunikan kepada komunikator. Bila perlu, komunikator dapat merubah 

pesan tersebut, agar pesan yang disampaikan berjalan sesuai dengan tujuannya. Namun 

tidak semua respon penerima adalah umpan balik. Suatu pesan dapat dikatakan umpan 

balik apabila respon komunikan mempengaruhi perilaku komunikator. 

Berdasarkan paradigma yang dikembangkan oleh Laswell, komunikasi dapat 

didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Disamping itu kitapun dapat memandang 

komunikasi sebagai suatu proses, suatuvaktifitas simbolis dan pertukaran makna. 

Komunikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam bentuk-bentuk sebagai 

berikut: 
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1. Komunikasi lisan dan tulisan 

Berdasarkan bentuk pesan yang disampaikan, komunikasi dapat berbentuk lisan atau 

tertulis. Jenis ini paling banyak dipraktekan sehari- hari, khususnya dalam komunikasi 

antar pribadi. Pemilihan bentuk komunikasi lisan dan tertulis dipengaruhi oleh faktor-

faktor waktu, kecepatan, biaya, preferensi pribadi, keterampilan individu dalam 

berkomunikasi, fasilitas yang tersedia untuk berkomunikasi. Komunikasi lisan atau 

tertulis memiliki keuntungan dan kerugian, seperti kalau tertulis keuntungannya pesan 

dapat disimpan, tetapi kerugiannya memakan waktu jika dibandingkan dengan 

komunikasi lisan. 

2. Komunikasi verbal dan non verbal 

Komunikasi verbal, yaitu komunikasi melalui kata-kata baik lisan dan tertulis. 

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau 

tubuh, seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala, dan lain - lain. Alasan penggunaan 

jenis komunikasi ini biasanya berkaitan dengan masalah waktu dan situasi saat 

komunikasi terjadi. Sebagai contoh, jika orang yang berkomunikasi sama -sama sibuk, 

mereka akan saling memberi isyarat dengan gerakan badan saja atau komunikasi non 

verbal yang mereka gunakan. Kesulitan utama dalam komunikasi verbal adalah hampir 

setiap kata biasanya mengandung beberapa arti. Arti ganda diperlukan karena kita 

mencoba berbicara tentang dunia yang sangat rumit sedangkan jumlah kata-kata yang 

digunakan terbatas. 
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Para pakar ilmu komunikasi mengelompokkan pembagian komunikasi dalam bentuk 

yang bermacam-macam. Sebagaimana telah dipaparkan Dedy Mulyana dalam 

bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi dilihat dari peserta komunikasinya terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Komunikasi Intrapribadi ( Intrapersonal Communication )  

2. Komunikasi Antarpersonal ( Interpersonal Communication ) 

3. Komunikasi Kelompok 

4. Komunikasi Massa 

E.2. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa nenurut Werner I Seferin dan James W. Tankard Jr dalam 

bukunya Communication Theories, Origins, Methods, Uses mengatakan komunikasi 

massa adalah sebagaian keterampilan, sebagaian seni, sebagaian ilmu. ( Uchjana, 

1993:13). Komunikasi massa nenurut Joseph A.Devito dalam bukunya Communilogy: An 

Introduction to the Study of communication adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. (Uchjana,1993:14) 

Komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan berkomunikasi 

manusia dapat mengemukakan keinginan, gagasan, ide bahkan dalam pemenuhan segala 

aspek kebutuhan hidupnya manusia menyampaikan dengan cara berkomunikasi. Inti dari 

setiap komunikasi adalah adanya pesan yang ingin disampaikan, dalam bentuk informasi. 

Informasi disampaikan melalui berbagai media, baik itu cetak maupun elektronik yang 

merupakan bentuk dari komunikasi massa. Adapun salah satu ciri yang dimiliki oleh 

komunikasi massa adalah pesannya yang bersifat umum, dapat diartikan bahwa pesan 



11 

 

dalam komunikasi massa tidak hanya ditujukan kepada satu orang atau kelompok saja, 

tetapi disampaikan peda khalayak ramai sehingga pesannya harus bersifat umum. 

   Menurut Severin (1977), Tan (1981), Wright (1986) komunikasi massa adalah 

bentuk komunikasi yang merupakan penggunaan saluran (media) dalam 

menghubungakan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, 

bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. (Winarni, 

2003: 5-6) 

Komunikasi massa menurut Dedy Mulyana (2005:75) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, 

televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang 

ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim dan 

heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum dan disampaikan secara cepat, serentak dan 

selintas (khususnya media elektronik).  

Ciri-ciri Komunikasi Massa : 

a. Komunikasi massa berlangsung satu arah 

Tidak terdapat arus balik dari komunikan ke komunikator dalam sifat komunikasi 

massa. 

b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu 

institusi atau organisasi. Oleh karena itu komunikatornya melembaga atau dalam 

bahasa asing disebut institutionalized communicator atau organized communicator. 

c. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum  
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Pesan yang disebarkan pada media massa bersifat umum (public) karena ditujukan 

kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada 

perseorangan atau sekelompok orang tertentu. 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserampakan  

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan keserampakan 

(simultaneity) pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. 

Hal inilah yang merupakan ciri paling hakiki dibandingkan dengan media komunikasi 

yang lain. Poster dan papan pengumuman adalah media komunikasi, tetapi bukan 

media komunikasi massa sebab tidak mengandung ciri keserampakan; sedangkan 

radio siaran merupakan media komunikasi massa disebabkan ciri-ciri keserampakan 

yang dikandungnya. 

e. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen  

Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang 

terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator 

bersifat heterogen. Dalam keberadaan secara terpencar-pencar dimana satu sama 

lainnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi. (Onong 

Uchjana,1993:15-21) 

E.3 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Dalam rangka perencanaan komunikasi di negara-negara berkembang, muncul 

kebijakan komunikasi yang dalam intinya menjelaskan bahwa media komunikasi massa 

dapat dikelola sebagai suatu komoditi, sebagai suatu model. Supaya komoditi tersebut 

dapat tersebar dengan luas, perlu diperhatikan unsur pengadaan dan distribusinya. 
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Selanjutnya agar saran tercapai, perlu diadakan suatu infrastruktur komunikasi yang 

dibedakan atas infrastruktur keras (hardware) dan infrastruktur lunak (software). 

Infrastruktur keras meliputi pengadaan, misalnya jaringan radio, televisi, 

telekomunikasi, bahkan film sebagai komunikasi massa. Sebagai infrastruktur lunak 

mencakup kebijakan pemerintah dalam bidang media massa, kebebasan mengeluarkan 

pendapat, hubungan media pemerintah, situa si sosial budaya dan lain-lain. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi ma ssa, film dikelola menjadi suatu komoditi. 

Didalamnya memang kompleks, dari produser, pemain hingga seperangkat kesenian lain 

yang sangat mendukung seperti musik, seni rupa, teater dan seni suara. Semua unsur 

tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen transformasi 

budaya. 

Dalam kajian media massa, film masuk dalam jajaran seni yang ditopang industri 

hiburan yang menawarkan impian kepada penonton yang menunjang lahirnya sebuah 

karya film. Film sering disebut sebagai sarana hiburan dan rekreasi masyarakat yang 

relatif mudah karena ditayangkan di bioskop dengan tahap-tahap yang memiliki harga 

tanda masuk variatif, yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmatinya 

(Baksin, 2003:1 -4). 

E.3. Film 

Film pertama kali lahir diparuh kedua abad ke 19. Dibuat dengan bahan dasar 

seluloid yang sangat mudah tebakar, bahkan oleh percikan abu rokok sekalipun. Sesuai 

dengan perjalan waktu, para ahli berlomba-lomba menyempurnakan film agar lebih 

aman, lebih mudah diproduksi dan enak ditonton. 
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Pada dasarnya film dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu film cerita 

dan non cerita. Namun dalam perkembangannya film cerita dan non cerita saling 

mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis film yang ciri dan corak masing-masing. 

1. Film Cerita 

Film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor 

dan aktris. Pada umumnya film cerita bersifat komersial artinya, dipertunjukkan di 

bioskop dengan harga karcis tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor 

produk tertentu. Misalnya, film horor, drama, fiksi ilmiah komedi laga, musikal dan 

lain-lain 

2. Film Non Cerita 

Film non cerita merupakan kategori film yang mengambil kisah nyata sebagai 

subyeknya atau merekam kenyataan dari pada fiksi tentang kenyataan. Ada dua tipe 

film non cerita antara lain : 

a. Film Faktual : menampilkan fakta, kamera hanya sekedar merekam peristiwa. 

Biasanya dalam bentuk sebagai film ceritadan film dokumentasi. 

b. Film dokumenter : sarana yang tepat untuk mengungkapkan realitas, menstimuli 

perubahan, dengan kata lain menunjukkan realitas kepada masyarakat secara 

normal. 

Ada dua tambahan jenis film yaitu film eksperimental dan film animasi. 

Penjelasannya sebagai berikut : 

a.  Film Eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidahkaidah 

pembuatan film yang lazim. Tujuannya untuk mengadakan ekaperimentasi dan 

mencari    cara-cara pengucapan baru lewat film. 
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b. Film Animasi (kartun) adalah film yang memanfaatkan gambaran 

atau lukisan maupun benda-benda mati lainnya seperti boneka, kursi meja dan lain-

lainnya yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi. 

E.3.1. Fungsi Film 

Film sebagai media massa memiliki beberapa fungsi diantaranya : 

a. Hiburan 

     Menurut Marseli Sumarno (1996:96-98), film sebagai suatu media komunikasi 

lebih mudah menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini 

dapat dilihat sifatnya yang ringan dan menitik beratkan pada estetika dan etika. Nilai 

hiburan pada film sangat penting, apabila sebuah film tidak mengikat perhatian 

penonton dari awal hingga akhir tentulah film tersebut tidak diminati penonton. 

b. Pendidikan  

Dengan media film kita dapat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna memfungsikan diri secara efektif dalam masyarakat serta mempelajari nilai 

tingkah laku yang cocok agar diterima dalam masyarakat. 

c. Penerangan 

Sebagai media penyampai pesan kepada khalayak luas, film selalu memiliki 

penjelasan tentang sesuatu hal yang belum diketahui oleh sebagian orang. Biasanya 

film jenis ini dikategorikan dalam film dokumenter. Banyak sekali instansi-instansi 

yang menggunakan film dokumenter sebagai media untuk memperkenalkan program 

atau produk  mereka kepada masyarakat luas ataupun golongan tertentu. 
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d. Artistik 

Nilai artistik tewujud karakteristikannya ditemukan pada seluruh unsurnya. 

Sebuah film memang sebaiknya dinilai secara artistic bukan secara rasional. Sebab 

dilihat secara rasional sebuah film artistik boleh jadi menjadi tidak berharga, karena 

tidak memiliki maksud atau makna yang tegas, padahal keindahan itu sendiri memiliki 

maksud dan makna. 

E.3.2. Jenis-jenis Film (genre film) 

Beberapa genre film menurut 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 
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  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. 

Sedangkan menurut Heru Efendy jenis-jenis film dapat dibagi menjadi 7 Jenis 

antara lain sebagai berukut 

a) Film Dokumenter (Documentary Film) 

Film dokumenter adalah film yang menyajikan realita melalui berbagai cara dan 

dibuat untuk berbagai macam tujuan. Film jenis ini tidak lepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan, dan propaganda bagi seseorang atau kelompok tertentu. 

b) Film Cerita Pendek (Short Film) 

Film cerita pendek ini berdurasi kurang dari 60 menit. Sebagian besar produser 

film menjadikan jenis film ini sebagai sebuah batu loncatan untuk kemudian 

memproduksi film cerita panjang.  

c) Film Cerita Panjang (Feature-Length Film) 

Film cerita panjang adalah film dengan durasi lebih dari 60 menit, atau lazimnya 

film ini berdurasi antara 60-100 menit. Terkadang film jenis ini diproduksi di atas 

durasi 180 menit, seperti halnya film hasil produksi Bollywood (India) dan Hollywood 

(Amerika).  

d) Film-film Jenis Lain (Corporate Profile) 

Jenis film ini biasanya diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan 

dengan kegiatan yang mereka lakukan, misalnya tayangan „Jendela Usaha’ di 

TVONE. Film ini sendiri berfungsi sebagai alat bantu presentasi 
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e) Iklan Televisi 

Film jenis ini bisaanya diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik 

tentang produk, maupun layanan masyarakat (public services announcement). Iklan 

produk biasanya menampilkan produk yang diiklankan secara „ekplisit‟, artinya ada 

stimulus yang jelas tentang produk tersebut. Sedangkan jenis iklan layanan masyarakat 

menginformasikan kepedulian produsen suatu produk terhadap fenomena sosial yang 

diangkat sebagai topik iklan tersebut. 

f) Program Televisi (tv program) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi secara umum, program 

televisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerita dan non cerita. Jenis cerita terbagi dalam 

dua kelompok yaitu fiksi dan non fiksi. Kelompok fiksi memproduksi film serial (tv 

series), film televisi/ FTV (popular lewat saluran televisi SCTV) dan film cerita 

pendek. Kelompok non fiksi menggarap aneka program pendidikan, film dokumenter 

atau profil tokoh dari daerah tertentu. Sedangkan program non cerita sendiri 

menggarap variety show, tv kuis, talkshow dan liputan berita. 

g) Video Klip (music video) 

Video klip adalah sarana bagi produser musik untuk memasarkan produk mereka 

melalui media televisi. Dipopulerkan pertama kali lewat saluran televisi MTV, tahun 

1981. Di Indonesia, video klip ini sendiri kemudian berkembang sebagai bisnis yang 

menggiurkan seiring dengan pertumbuhan televisi swasta. Akhirnya video klip tumbuh 

sebagai aliran dan industri tersendiri. Beberapa rumah produksi mantap memilih video 

klip menjadi bisnis utama (core bisnis) mereka. Di indonesia, tak kurang dari 60 video 

klip diproduksi tiap tahunnya. 
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E.3.3. Muatan Film 

Menurut Denis McQuail (1989: 13-15) terdapat tiga tema dalam sejarah 

perkembangan film yang sangat penting. Tema pertama adalah pemanfaatan film sebagai 

alat propaganda. Tema ini berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan nasional dan 

masyarakat. Upaya membaurkan pengembangan pesan dengan hiburan memang sudah 

lama ditetapkan dalam sesusastraan dan drama, namun unsur-unsur baru dalam film 

memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya menjangkau realisme, pengaruh 

emosional, dan popularitas yang hebat. Tema yang kedua adalah unsur-unsur ideologi 

yang terselubung dan tersirat dalam banyak film hiburan umum. Suatu fenomena yang 

tampaknya tidak tergtergantung pada ada atau tidak adanya kebebasan masyarakat. 

Fenomena ini berakar dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat atau juga 

bersumber dari keinginan untuk memanipulasi. Sedangkan tema yang terakhir adalah 

pemanfaatan film pendidikan yang didasari oleh pertimbangan bahwa film memiliki 

kemampuan mengantar pesan secara unik. Terlepas dari dominasi penggunaan film 

sebagai alat hiburan dalam sejarah film, tampaknya ada semacam aneka pengaruh yang 

menyatu dan mendorong kecenderungan sejarah film menuju penerapannya yang bersifat 

manipulatif. Film justru mempu mencapai kekhususan tertentu yakni sebagai sarana 

pameran bagi media lain dan sebagi sumber daya yang berkaitan erat dengan buku, film 

kartun, bintang televisi dan film seri, serta lagu. Dengan demikian, dewasa ini film 

berperan sebagai pembentuk budaya massa. 

E.5. Tindak Kejahatan dalam Pesan Film 

  Kriminalitas berasal dari kata “ crimen “ yang berarti kejahatan. Pengertian 

kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang 
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diatur dalam hukum pidana. Kriminalitas atau kejahatan merupakan suatu bentuk tindak 

pelanggaran terhadap norma hukum, Tindak pelanggaran disini khususnya yang 

menyangkut pidana dan perdata yang dapat merugikan orang lain. Kriminalitas terjadi 

karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental dan kebencian. Kejahatan adalah 

perbuatan yang sangat anti-sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Dari definisi 

formil sudah terlihat bahwa tantangan tersebut berupa hukuman. (Bonger ,1982:23) 

  Perkembangan film saat ini begitu pesat dan banyak diantaranya mengandung 

atau sengaja mengangkat unsur kriminalitas didalamnya. Tak jarang unsur tersebut sengaja 

digunakan untuk menjual film itu, mengingat tidak sedikit dari penikmat film yang senang 

menikmati unsur tersebut, namun tidak sedikit pula penikmat film yang menganggap unsur 

tersebut tidak mendidik secara moral.  

Dalam pelaksanaannya sendiri kriminalitas mempunyai hakikat seperti ini : 

1. Pembawaan dan faktor – faktor lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk 

pembawaan kriminalitas. 

2. Ada hubungan timbal balik antara faktor umum, sosial, politik, ekonomi, dan bangunan 

kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan tersebut. 

3. Alkohol dianggap sebagai faktor penting dalam mengakibatkan kriminalitas. 

4. Kriminalitas bisa tumbuh dari keinginan balas dendam dan perseteruan yang membuat 

seseorang puas setelah melakukan kriminalitas. 

 Dalam kenyataanya kriminalitas sendiri merupakan masalah sosial  yang berada 

ditengah – tengah masyarakat, dimana sipelaku dan korbanya adalah anggota masyarakat. 

Pelaku kriminalitas disebut sebagai kriminal. Adapun penyebab tindakan kriminalitas 

adalah sebagai berikut : 
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1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas. 

2. Kesempatan untuk menjadi pencuri. 

3. Kehendak bebas dan kegagalan dalam melakukan kontak sosial 

4. Sifat-sifat anti sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal. 

  Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Kita berhadapan 

dengan suatu gejala yang dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh 

masyarakat sehingga sering membahayakan hidupnya, sedikitnya sangat merugikan. ( 

Bonger, 1982 :25). Namun dari unsur kriminal tersebut beberapa film menggunakannya 

sebagai  sebagai unsur cerita didalamnya, selain sebagai variasi dalam film, unsur 

kriminalitas sangat berdampak berdampak buruk buruk bagi moral masyarakat sehingga 

pemerintah pemerintah membuat undang-undang perfilman dan badan sensor yang 

menyaring unsur-unsur tersebut pada masyarakat. 

E.6. Teori Tanggung Jawab Sosial 

Teori  tanggung  jawab sosial muncul pada abad ke- 20, dan dikembangkan oleh 

Komisi Kebebasan Pers. Teori tentang pers ini selain berguna bagi kalangan jurnalistik, 

juga berguna bagi media cetak, media siaran, dan media film (Siebert 1986:118). Dalam 

Winarni (2003:78-79) dijelaskan prinsip utama teori tanggung jawab sosial ini adalah 

sebagai berikut : 

-     Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. 

- Kewajiban-kewajiban tersebut perlu dipenuhi dengan menetapkan standar 

profesionalisme yang menyangkut keinformasian, kebenaran, akurasi, objektivitas, dan 

keseimbangan.  
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-  Dalam menerima dan melaksanakan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat 

mengatur diri sendiri sesuai kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku. 

-   Media seyogyanya menghindarkan diri dari setiap upaya yang dapat menjurus kepada 

tindakan kejahatan, kekerasan, merusak tatanan sosial atau menyakiti kelompok-

kelompok minoritas. 

- Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralistis dan merefleksikan 

kebhinekaan masyarakat, memberikan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan 

berbagai sudut pandang serta memberikan jaminan hak jawab. 

- Masyarakat dan publik, memiliki hak untuk menuntut standar kerja yang tinggi dari 

media massa, dan karenanya intervensi dapat dibenarkan mengingat media massa 

merupakan  “Public Good”. 

-  Wartawan dan kalangan professional media lainnya bertanggung jawab terhadap 

masyarakat, pihak majikan serta pasar.  

 

F. Metode Penelitian 

F. 1. Metode dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian adalah sebagai penuntun peneliti tentang bagaimana langkah-

langkah penelitian dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

isi. Analisis isi menurut Krippendorff (1991:14) adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya. Menurut Barelson dalam Krippendorff (1991:15-16) analisis isi adalah teknik 

penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi 

yang tampak (manifest). 
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Analisis isi ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan perangkat statistik alat 

analisis hal ini dapat mempermudah peneliti membuat kesimpulan secara ringkas dan 

obyektif oleh karena itu dalam analisis isi, kuantifikasi menjadi penting untuk 

mempermudah peneliti dalam merepresentasikan konsep-konsep pesan secara akurat. 

F.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek 

tertentu (Kriyantono, 2007:69). Deskriptif kuantitatif mempunyai perspektif yang 

dibentuk poleh peneliti dengan menetapkan sejumlah kategori beserta indikatornya yang 

digunakan untuk mencari data. Sedangkan riset kuantitafif adalah riset yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan 

(Kriyantono, 2007:57). 

F.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah film Now You See Me, karya Louis Leterrier dan 

berdurasi 117 menit dengan jumlah 33 scene yang mengandung unsur tindak kejahatan dari 

total 52 scene.  

F.4. Struktur Katagori 

  Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan analisis isi dalam metodenya, 

katagorisasi merupakan salah satu hal yang penting dalam memperoleh validitas akan 

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

diteliti dengan katagorisasi untuk memperoleh hasil data yang maksimal. Adapun 

katagorisasi dalam aspek tindakan kejahatan adalah: 
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1. Kejahatan Terhadap Harta Benda 

Kejahatan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas harta benda milik 

orang lain (bukan milik tertindak) yang mengakibatkan kerugian harta benda milik orang 

lain. Indikatornya antara lain :  

a. Pencurian 

Pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini 

juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap 

property orang lain.  Indikator dari Sub kategori pencurian dalam film Now You See 

Me meliputi : 

- Mengambil tanpa sepengetahuan pemilik. 

- Melakukan Tindak Perampasan  

b. Penipuan 

Pengertian penipuan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi 

tetapi merugikan orang lain. Indikator dari Sub kategori penipuan  dalam film Now 

You See Me meliputi : 

- Malakukan Kebohongan 

- Melakukan Penyamaran 

2.  Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa 

Kejahatan yang mengandung kekerasan bersifat nyata, dapat dilihat dan dirasakan 

tubuh, baik pada saat kejahatan itu terjadi atau setelahnya. Akibatkan dari kejahatan 

terhadap fisik bisa berupa cacat seumur hidup, bekas luka bahkan sampai kematian. 

Indikatornya antara lain : 
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a. Penganiayaan 

 Pergertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang 

akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Dari pengertian itu, maka 

penganiayaan mempunyai unsur-unsur kesengajaan, adanya akibat perbuatan(dituju) 

seperti rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan menimbulkan luka di tubuh. Indikator 

dari Sub kategori penganiayaan dalam film Now You See Me meliputi : 

- Memukul  

- Menendang 

- Menampar 

b. Pembunuhan 

 Suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang 

melanggar hokum, maupunyang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya 

dilator belakangi oleh bermacam motif seperti dendam, politik, kecemburuan, 

maupun membela diri. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang 

paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam bahkan 

menggunakan bahan peledak seperti bom. Indikator dari Sub kategori pembunuhan 

dalam film Now You See Me meliputi : 

- Penembakan 

- Penusukan dengan senjata tajam 

- Pengeboman 
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3.   Kejahatan Terhadap Psikologis 

Kejahatan yang ditujukan kepada penyerangan jiwa atau rohani seseorang, yang bisa 

mengakibatkan penderitaan psikis bahkan sampai hilangnya ingatan atau kemampuan 

normal jiwanya. Indikatornya antara lain : 

a. Ancaman 

Usaha atau kegiatan yang dinilai membahayakan seseorang dengan memberi rasa 

tidak aman baik dengan menggunakan senjata seperti pisau atau dengan omongan 

untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Indikator dari Sub kategori ancaman 

dalam film Now You See Me meliputi : 

- Mengancam dengan senjata 

- Mengancam dengan perkataan 

b. Hinaan 

Sebuah tindakan yang dilakukan atas dasar benci terhadap korban. Sehingga 

mengatakan kata-kata yang merendahkan kekurangan korban . Sehingga korban 

merasa sakit hati. Indikator dari sub kategorisasi hinaan dalam film Now You See Me 

meliputi : 

- Ucapan yang merendahkan 

- Mengejek 

F.5. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah scene. Dimana setiap scene 

(adegan) dalam film Now You See Me baik berupa akting atau dialog yang mengandung 

tindak kejahatan akan diambil dan kemudian dimasukkan dalam kategori yang telah 
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ditentukan. Sedangkan satuan ukur dalam penelitian ini adalah jumlah scene dari setiap 

kategori. 

F.6. Tekhnik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan 

cara mengamati dan menganalisis data yang ada, yaitu film Now You See Me. Dalam 

pengumpulan datanya, peneliti bersama koder melakukan pengamatan dengan melihat 

secara langsung setiap scene yang menggambarkan tindak kejahatan dengan kategorisasi 

yang telah ditentukan. Setelah itu peneliti melakukan capture frame adegan yang telah 

dipilih oleh peneliti dan koder . 

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang didapatkan dari buku-buku, artikel-artikel, serta 

bahan dari internet yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dapat mendukung data 

primer. Setelah dilakukan pengamatan film Now You See Me kemudian data dimasukkan 

kedalam kategorisasi tindak kejahatan. Untuk mempermudah pengkategorisasian dan 

pengolahan data, maka dibuat lembar koding seperti berikut : 

         Tabel 1 

Contoh Lembar Koding 

Scene Kategorisasi Tindak Kejahatan 

Kejahatan Terhadap 

Harta Benda 

 

Kejahatan Terhadap 

Tubuh dan Nyawa 

 

Kejahatan Terhadap 

Psikologis 

 Pencurian Penipuan Penganiayaan Pembunuhan Ancaman Hinaan 
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F.7. Teknik Analisis 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 

komunikasi yang dilaksanakan secara sistematis obyektif dan bersifat kuantitatif dengan 

tujuan untuk mengukur beberapa variable. 

F.8. Uji Realibilitas 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 Now You See Me. 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 Now You See Me.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 

Kemudian kesepakatan dan hasil peneliti para koder diuji lagi menggunakan rumus Pi 

Index Scott  sebagai berikut : 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 


