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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Film sebagai bentuk penyampaian pesan memiliki gaya dan cara tersendiri dalam 

menyampaikan dan menyisipkan pesan kepada para penontonya. Film memiliki potensi yang 

besar dalam mempengaruhi pikiran penonton. Film atau sinema yang telah menjadi bentuk 

seni yang kini mendapatkan respon paling kuat dari sebgaian orang dan yang dituju orang 

untuk mendapat hiburan, wawasan serta ilham.  Karena film memiliki keuunggulan tersendiri 

dalam menyampaikan materi berupa audio visual. Kekuatan dan kemampuan film 

menjangkau banyak segmen sosial. Film memiliki kekuatan besar dari segi estetika karena 

mengarjarkan dialog, musik, pengalam dan tindakan bersama-sama serca visual dan naratif.  

Evolusi dari gambar diam menjadi bergerak dan bercerita membuat pengalaman tersendiri 

bagi yang melihatnya. Para pembuat film membuat film tidak hanya untuk menghasilkan 

uang tetapi ada pesan yang ingin disampaikan, membuat film tidalah perlu mahal karena 

dalam membuat ada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai. Seperti sindiran, pemikiran, 

kritik, atau sekedar mengabadikan suatu budaya. Karena dalam film memiliki berbagai 

macam katagori. 

Dalam sebuah film, cerita alur dan gaya menceritakan sangat penting agar para 

penonton dapat mengerti pesan yang disampaikan dalam sebuah film. Salah satu pesan dalam 

film adalah kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah kekuatan untuk berkomunikasi 

dengan tegas dan mengilhami orang lain serta kemampuan untuk mempengaruhi orang lain 

Elizabet O’leary (2001: 3). Ada pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal, memiliki 

kekuasaan dan kekuatan formal yang ditentukan oleh organisasi. Sedangkan pemimpin 
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informal, walaupun tidak memiliki legitimasi kekuatan dan kekuasaan resmi, namun 

memiliki kemampuan mempengaruhi yang besar, yang disebabkan oleh kekuatan pribadinya. 

 Batman The Dark Knight Rises merupakan film yang diangkat dari sebuah comic 

dc(detective comic), disutradarai oleh Cristhoper Nolan. Film seri terakhir dari trilogi the dark 

knight bukan hanya sekedar film super hero luar biasa. Tetapi juga menghadirkan cerita yang 

kompleks serta merangkum film pertama dan kedua masuk didalamnya. Dimana seorang 

superhero putus asa, menganggap pemimpin formal lebih penting dari pemimpin informal 

dan memutuskan diri untuk pensiun menjadi seorang superhero. Namun karena karakter 

seorang pemimpin christian bale yang memerankan tokoh batman, merasa bertanggung jawab 

atas keamanan kotanya yakni gotham city. Dimana bruce wayne alias batman harus bangkit 

dari segala keterpurukan.  Dalam film ini banyak pesan kepemimpinan yang dihadirkan, tidak 

seperti film superhero lainya yang hanya mengandalkan kekuatan super, tetapi batman 

mengajarkan kerjasama kekompakan dan bagaimana memimpin. Seperti dikutip dari Alex 

knapp dalam majalah forbes edisi online magazine ada lima pelajaran kepemimpinan yang 

dapat dipetik dalam film batman: 

1. Organizations Need To Be Built Around Ideas, Not People 

“People need dramatic examples to shake them out of apathy and I can’t do that as 

Bruce Wayne. As a man I’m flesh and blood. I can be ignored. I can be destroyed. But 

as a symbol, as a symbol I can be incorruptible, I can be everlasting” 

2.  Actions Matter More Than Intentions 

“It’s not who you are underneath, it’s what you do that defines you.” 

3. Trust People With The Truth 

“You have been supplied with a false idol to stop you from tearing down this corrupt 

city. Let me tell you the truth about Harvey Dent.” 

4. You Need To Risk Failure In Order To Succeed 
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“You do not fear death. You think this makes you strong. It makes you weak …  How 

can you move faster than possible, fight longer than possible without the most 

powerful impulse of the spirit: the fear of death?” 

5. When You Do Fail, Don’t Let It Destroy You 

“And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up.” 

 Karena melihat dalam majalah forbes begitu bnyaknya pelajaran kepemimpinan yang bisa di 

ambil. Peneliti yakin film batman memiliki banyak pesan kepemimpinan lainya. Serta di film 

dan komik justice league batman juga dipercaya menjadi pemimpin kelompok tersebut. Hal 

inilah yang membuat peneliti semakin tertarik untuk membuat judul “Kepemimpinan Dalam 

Film Batman The Dark Rises”. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar frekuensi pesan 

kepemimpinan yang mucul dalam film batman 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang yang tertera diatas, maka peneliti mengangkat 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Unsur-unsur kepemimpinan apa saja yang 

muncul dan berapa banyak frekuensi kemunculan unsur kepemimpinan dalam film “Batman 

The Dark Knight Rises” 

C.Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur kepemimpinan  dan 

berapa banyak frekuensi kemunculan unsur kepemimpinan tersebut, dalam film yang 

berjudul “Batman The Dark Knight Rises” 

. D.     Manfaat Penelitian 

1.   Secara akademis 

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memotivasi peneliti-peneliti lain untuk 

lebih mengembangkan  dan memperluas berbagai penelitian-penelitian kepemimpinan 
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dalam film. Serta dapat memberikan sumbangan konsep dan teori terhadap 

perkembangan ilmu komunikasi. 

2.  Secara praktik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kepemimpinan  dalam film, sehingga masyarakat dapat termotivasi walau hanya dengan 

menonton film melalui cerita & pesan yang disampaikan.  

 

E.1. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Jadi, 

ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha penyampaian pesan antar manusia 

(soyomukti, 2010:56). Dalam prosese komunikasi itu sendiri Komunikasi memiliki beberapa 

unsur. Minimal dalam prsoses komunikasi terdiri dari tiga unsur yaitu pengirim pesan, pesan 

itu sendiri serta target penerima pesan. Berikut unsur-unsur komunikasi dalam bukunya 

(soyomukti, 2010 ) 

Yang pertama adalah Pengirim pesan atau komunikator. Pengirim pesan adalah 

manusia yang memulai proses komunikasi, disebut “komunikator”. Komunikator ketika 

mengirim pesan memiliki motif dan tujuan, yang sering disebut juga motif komunikasi. 

Komunikator bisa terdiri dari satu orang, banyak orang atau lebih lebih dari satu orang, serta 

kumpulan orang (massa). Apabila orang banyak tau lebih dari satu orang tersebut relative 

saling kenal sehingga terdapat ikatan emosional yang kuat dalam kelompoknya , mereka 

disebut kelompok kecil. Apa bila mereka relativetidak saling kenal secara pribadi sehingga 

ikatan emosionalnya lemah mereka disebut sebagai kelompok besar atau publik.  

Yang kedua adalah penerima pesan atau komunikan. Penerima pesan atau komunikan 

adalah manusia berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditujukan. Ada ahli lain yang 

menyebut penerima pesan atau komunikan sebagi decoder. Sebagaimana komunikator, 
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komunikan juga dapat terdiri dari satu orang, banyak orang (kelompok kecil, kelompok besar, 

termasuk dalam wujud organisasi), dan massa. 

Yang ketiga adalah pesan. Pesan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. 

Pesan sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya abstrak (konseptual, ideologis, dan idealistik). 

Akan tetapi, ketika ia disampaikan dari komunikator kepada komunikan, ia menjadi 

konkretkarena disampaikan dalam bentuk symbol/ lambing berupa bahasa ( baik lisan 

maupun tulisan), suara (audio), gambar (visual), mimic, gerak gerik. 

Selanjutnya adalah saluran komunikasi dan media komunikasi. Agar pesan yang 

disampaikan  komunikator sampai pada komunikan, dibutuhkan saluran dan media 

komunikasi. Saluran komunikasi lebih identik dengan proses berjalanya pesan., sedangkan 

media komunikasi lebih identik dengan alat (benda) untuk menyampaikan pesan. Jadi, 

saluran komunikasi lebih umum daripada media komunikasi 

Dan yang kelima aadalah efek komunikasi. Efek komunikasi adalah situasi yang 

diakibatkan oleh pesan komunikator dalam diri komunikanya. Efek komunikasi ini berupa 

efek psikologisyang terdiri dari tiga hal 

1. Pengaruh kognitif, yaitu bahwa dengan komuniasi seseorang menjadi tahu 

tentang sesuatu. Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi 

2. Pengaruh afektif, yaitu bahwa dengan pesan yang disampaikan terjadi 

perubahan sikap.  

3. Pengaruh konatif, yaitu pengaruh yang berupa tingkah laku dan tindakan. 

Karena menerima pesan dari komunikator atau penyampaian pesan, 

komunikasi bisa bertindak untuk melakukan sesuatu. 

Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di 

dalam diri komunikator sendiri antara self dengan God. Komunikasi intrapersonal merupakan 
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keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. 

Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi 

dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan (soyomukti, 2010). 

Komunikasi antar pribadi (interpersonal communication) pada hakikatnya adalah 

interaksi antara seorang individu dan individu lainya tempat lambing-lambang pesan secara 

efektif digunakan, terutama dalam hal lomunikasi antar-manusia menggunakan bahasa 

(soyomukti, 2010: 141) 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi 

didalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah 

komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan 

organisasi. Isinya berupa cara kerja dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan 

yang harus dilakukan dalam organisasi (Wiryanto, 2000: 192) 

Konsep komunikasi massa pertama kali diciptakan pada tahun 1920-an atau 1930an 

untuk diterapkan kemungkinanya baru baru untuk komunikasi publik yang muncul dari pers, 

radio, & film (McQuail 2011: 83). 

Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia (human 

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

mampu melipatgandakan pesan pesan komunikasi (Wiryanto 2000: 1). komunikasi tidak 

hanya berlangsung dari komuntor ke komunikan, tetapi juga melalui sebuah perantara atau 

biasa yang disebut media, dan media serta alat mekanik itulah yang sebagian besar sebagai 

alat-alat komunikasi massa atau yang lebih popular dengan nama media massa. Dalam buku 

“Pengantar Komunikasi Massa” (Nurudin 2007: 66-93) mengatakan fungsi komunikasi 

massa adalah sebagai: 

1. Fungsi Hiburan 



7 
 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi 

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

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

menjadi perekat keintiman keluarga itu karena masing masing anggota mempunyai 

kesibukan sendiri-sendiri, misalnya suami dan istri kerja seharian sedangkan anak-

anak sekolah. Setelah kelelahan dengan aktivitasnya masing-masing, ketika malam 

hari berada dirumah, kemungkinan besar mereka menjadikan televisi sebagai media 

hiburan sekaligus sarana untuk berkumpul keluarga. 

2. Fungsi Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam komunikasi 

massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah 

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

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

wartawan di lapangan kemudian dituangkan kedalam tulisan juga merupakan 

infrmasi. Dalam istilah jurnalistik, fakta-fakta tersebut biasa diringkas dalam istilah 

5W + 1H (What, Where, Who, When, Why, How) atau Apa, Dimana, Siapa, Kapan, 

Mengapa, dan Bagaimana. 

 

 

3. Fungsi Persuasi 

Fungsi persuasi komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan fungsi informasi 

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

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

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

persuasif. 
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4. Fungsi Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan fungsi komunikasi massa yang paling luas, meskipun 

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

bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. Melalui 

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

audiens berbagai jenis, dan individu dari dari suatu bangsa. 

5. Fungsi Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, media massa mendorong 

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

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

kehidupan mereka. 

6. Fungsi Pengawasan 

Bagi Laswell, komunikasi massa merupakan fungsi pengawasan. Artinya, menujuk 

pasa pengumpulan dan pnyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di 

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

surveillance atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance atau 

pengawasan instrumental. 

7. Fungsi Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian 

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

adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen 

masyarakat. 

8. Fungsi Pewarisan Sosial 

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

menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba meneruskan atau 
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mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari generasi ke 

generasi selanjutnya. 

9. Fungsi Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Dalam kurun waktu lama, komunikasi massa dipahami secara linier memerankan 

fungsi-fungsi klasik seperti yang diungkapkan sebelumnya. Hal yang dilupakan oleh 

banyak orang adalah bahwa kominikasi massa bias menjadi sebuah alat untuk 

melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan 

informasi, tetepi informasi yang diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif 

tertentu untuk melawan kemapanan. 

10. Fungsi Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga pihak. 

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

masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah mencapai sepakat kerana 

perbedaan kepentingan masing masing pihak. 

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

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

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

(Nurudin 2007: 5). jadi dapat disimpulkan jenis media massa ada tiga yang pertama adalah 

media cetak seperti surat kabar. Yang kedua media audio contohnya adalah radio yang ketiga 

adlah media audio visual seperti televisi dan film. 

 Menurut (Soyomukti, 2010: 201) media audio visual  memiliki ciri sebagai berikut:  

1. Pesan yang disampaikan melalui unsur reproduksi yang bersifat verbal, gambar, 

warna, suara dan gerakan. 

2. Bersifat serempak 

3. Umpan balik verbal dan non verbal 
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4. Industry komunikasi audio visual ditunjang oleh iklan, iuran dan subsidi 

pemerintah 

5. Karakter public dan pengaturan yang ketat (regulated media)  

6. Berisi aneka ragam bentuk informasi dan pesan. 

 

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

menyampaikan pesan atau tujuan tertentu seseorang kepada khalayak luas sekaligus secara 

serentak, seperti orang-orang yang datang berbondong-bondong kebioskop untuk 

menyaksikan sebuah film, begitu mereka keluar setelah menyaksikan film tersebut, mereka 

akan dapat menangkap apa maksud dan pesan yang disampaikan oleh penulis cerita dan film 

maker melalui film itu, dan pesan yang dibawa oleh film tersebut secara serentak terkirim dan 

terekam kepada semua penonton yang menyaksikan film tersebut. 

Film tidak serta merta mejadi sebuah media komunikasi massa yang muncul secara 

ajaib, semua bermula dari zaman cetak yang dimana sebelum abad ke-15 orang-orang  Eropa 

memproduksi buku-buku dngan mempersiapkan manuscript (manuskrip) berupa salinan yang 

di cetak dengan menggunakan tangan hingga pada tahun 1455 seorang pandai emas bernama 

Johan Gutenberg menemukan mesin cetak. 

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

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

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

elemen penting bagi akumulasi tekhnologi yang akhirnya mengarahkan masyarakat 

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

dilakukan telah membawa kesuksesan untuk memasuki era duninia motion picture (film 

bioskop dan televisi) (Nurudin 2007: 59). 
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Teknologi film memiliki karakter yang spesial karena bersifat audio dan visual. 

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

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

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

dan perasaan yang spesial kepada para penonton/khalayak. Para penonton dapat merasakan 

ilusi dimensi parasosial yang lebih ketika menyaksikan gambar-gambar bergerak, berwarna, 

dan bersuara. Dengan karakter audio-visual ini juga film dapat menjadi media yang mampu 

menembus batas-batas kultural dan sosial (Husnun  2011). 

Karena karakternya yang audio visual dan menggunakan dua indra pelihat dan 

pendengar dalam penyampaiannya, menjadikan film merupakan media yang kuat  dalam 

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

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

karena dapat membuat khalayak terbawa ke dalam film bersama dimensi parasosial yang 

dihadirkan. Bagi para pembuat film, film merupakan media yang sangat representatif atas 

ide-ide kreatif mereka. Dan keakraban film terhadap khalayak menjadikan ide-ide dan pesan 

para pembuat film lebih gampang diterima khalayak. 

Namun sebagai sebuah media komunikasi massa film juga juga memiliki kekurangan 

dan menjadikan kekurangan tersebut menjadi sangat multitafsir. Dalam beberapa film 

dibutuhkan analisa unsur-unsur semiotik di dalamnya, dan karena film dapat menembus batas 

batas cultural disisi lain justru dapat menimbulkan intepretasi yang salah akan budaya 

tertentu apa bila film tersebut disaksikan  orang dari kultur yang berbeda. Kekurangan yang 

lain dari film sebagai media komunikasi massa ialah begitu efektifnya sebuah film sehingga 

mampu mempengaruhi khalayak banyak yang menontonnya, dan pada beberapa jenis film 

seperti film horror, action, dan yang mengandung unsur pornografi membawa pengaruh yang 

negative pada masyarakat, terutama anak-anak. 
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E.2. Film Sebagai Alat Komunikasi 

Film pertama kali lahir pada paruh ke dua abat ke 19, dibuat dengan bahan seluloid 

Sebelumnya film digunakan untuk merekam gambar tak bergerak dalam fotografi, hingga 

film berubah menjadi gambar bergerak ketika Lumiere bersaudara berhasih membuat alat 

perekam gerak pertama dan mempertontonkan rekaman mereka pada publik. Lumiere 

bersaudara, Auguste dan Louis mengembangkan kamera dan sebuah proyektor film yang 

dapat menampilkan film pada layar lebar. Pertunjukan publik pertama Lumiere adalah pada 

tanggal 28 Desember 1895 dengan 10 subjek pendek dan judul memukau Lunch Hour at The 

Lumiere Factory yang memperlihatkan pekerja meninggalkan gedung, dan Arrival of a Train 

at a Station (Shirley Biagi 2010: 174). 

Baik gambar bergerak atau tak bergerak dalam film, keduanya menampilkan pesan 

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

pengalaman, pribadi, mungkin juga dalam unsur politik. Menurut Effendy (2002 : 11), film 

terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Film Dokumenter (Documentary Film) 

2. Film Cerita Pendek (Short Film) 

3. Film Cerita Panjang (Feature-length Film) 

4. Film-film Jenis Lain: 

a) Profil Perusahaan (Corporate profile) 

b) Iklan Televisi (TV Comercial) 

c) Program televis (TV Programme) 

d) Video Clip (Music Vidieo) 

Dalam film dokumenter pesan yang ingin disampaikan biasanya tentang sesuatu obyek, 

kisah, atau suatu unsure kehidupan yang nyata terjadi di dunia ini, dan pesan yang 
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disampaikan merupakan pesan jujur tanpa ada rekayasa di dalamnya. John Grierson 

berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif mempresentasikan realitas (Susan Hayward, 

Key Concepts in Cinema Studies, 1996, hal 72) (Heru Effendy 2002: 11). 

Sedangkan pada jenis film cerita pendek dan film cerita panjang pesan yang 

disampaikan dalam filmnya lebih menceritakan cerita dramatic yang bertujuan menghibur, 

seperti layaknya seseorang menceritakan kisah sesuatu. Kebanyakan dari film jenis ini cerita 

pesan yang disampaikan berbentuk fiksi, berbeda dengan film dokumenter yang bersifat 

realiti, namun ada beberapa dari jenis film ini juga mengangkat kejadian nyata atau biografi 

seseorang sebagai cerita di dalamnya. Berbeda dari 2 jenis film sebelumnya, film-film jenis 

lain (profil perusahaan, iklan televisi, program televisi, dan video clip) diproduksi untuk 

kepentingan intuisi tertentu berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan. 

Film dirasa menjadi alat komunikasi yang efektif karena didalamnya memiliki 

pengikat waktu yang dapat menampilkan pesan jauh ke generasi mendatang dengan proporsi 

yang sama. Alfred Korzybski (Deddy Mulyana 2007: 7) menyatakan bahwa kemampuan 

manusia berkomunikasi menjadikan mereka “pengikat waktu” (time-blinder). Peningkatan-

waktu (time-blinding) merujuk kepada kemampuan manusia untuk mewariskan pengetahuan 

dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya. Film-film sejarah pun termasuk media 

komunikasi massa. Mengapa? sebab, faktanya ada. Hanya proses pembuatannya dilakukan 

dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pembuatan film. Tokoh dapat ditambahkan agar 

film itu menarik. Prinsip ini hampir sama dalam pembuatan feature dalam majalah atu surat 

kabar (Nurudin 2007: 67). 

 

E.2.1. Bahasa Gambar Dalam Film  

Sebagai media komunikasi massa, film memiliki beberapa unsur di dalamnya yang 

berpengaruh pada keefektifan media film dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas. 
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Adapun unsur-unsur seperti yang ditulis dalam buku Acting (Saptaria 2006: 21) tersebut 

ialah: 

1. Plot (Alur Cerita) 

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

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

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

plot, yaitu: 

a. Simple Plot / single Plot 

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

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

cerita dan kembali lagi ke awal. 

a. Multi Plot 

Memiliki alur cerita yang utama dengan beberapa sub plot yang saling 

berkesinambungan. 

b. Episodic Plot 

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

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

akibat antara yang satu dengan yang lain. 

c. Concentric Plot 

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

akan terlibat dalam cerita yang terpisah tadi dan akhirnya menyatu. 

2. Struktur Dramatik 

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

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

akhir. Filsuf Aristoteles mengajarkan triloginya tentang tiga kesatuan dalam drama, yakni 
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kesatuan waktu, kesatuan tempat, dan kesatuan kejadian. Teori dramatik versi 

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

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

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

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

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

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

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

membangun penanjakan aksi menuju konflik. 

c. Conflication, penggawatan yang merupakan kelanjutandan peningkatan dari eksposisi 

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

mencapai tujuan tertentu. 

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

kegentingan konflik antar tokoh mulai mengemuka menjelang klimaks. 

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

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

situasi puncak pertentangan. 

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

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

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

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

terjadi. 

3. Tema (buah pikiran) 
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Tema atau buah pikiran merupakan landasan cerita dan ide itu sendiri.proses 

terciptanya naskahdrama atau scenario film tidak terlepas dari kecendikiawan seorang 

pengarang (penulis skenario). 

4. Setting 

Setting sebagaimana yang digagas oleh dramawan Martin Esslin (1965), tidak hanya 

menawarkan ikatan tempat dan waktu sebagai latar belakang  suatu peristiwa dramatik 

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

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

5. Warna 

Mengenal warna bagi seorang actor adalah media untuk mengasah intuisi seninya 

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

satu tokohnya. Ada dua macam teori tentang warna yaitu: 

a. Warna Berdasarkan Fisik 

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

warna-warna lainnya 

b. Warna berdasarkan Psikis 

Warna gelap atau warna hitam menggambarkan kematian atau kekelaman. Warna 

terang atau putih menggambarkan kehidupan atau bisa juga symbol dariharapan 

dan kesucian. 

6. Shot  

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

take saja, jenis-jenis shot adalah: 

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

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

VLS. 

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

gambar manusia seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. 

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

hingga pada lutut actor di bagian bawah dan diberi ruang headroom pada bagian 

atas frame. Biasa juga disebut knee shot. 

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

pinggang hingga ujung kepala dengan headroom yang sempit diatas frame. 

f. Middle Close Up / Medium Close UP (MCU), komposisi setengah badan dari 

perut higga atas kepala dan memperdalam gambar menunjukkan profil dari actor 

yang di potret. 

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

batas kepala atau focus pada wajah aktor.  

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

perkembangan perubahan mata, kerutan wajah, emosi dan ekspresi. 

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

hidung atau alis saja. 

7. Lighting (Cahaya) 

Lighting juga berpengaruh besar dalam film, karena pencahayaan juga dapat 

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

penonton. Bukan rahasia lagi lighting terbagi menjadi tiga inti lighting yaitu 

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

merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya key light lebih terang 
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dibandingkan dengan fill light. Dalam desain 3 poin pencahyaan, key light 

ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. 

b. Fill Light merupakan pencahyaan pengisi, biasanya digunakan untuk 

menghilagkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Fill light 

ditempatkan berseberangan dengan subyek yang mempunyai jarak yang sama 

dengan keylight. Intensitas pencahyaan fill light biasanya setengah dari key light. 

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

dimensi agar subjek tidak “menyatu” dengan latar belakang. Pencahyaan ini 

diletakkan 45 derajat di belakang subyek. Intensitas pencahyaan backlight sangat 

tergantung dari pencahayaan key light dan fill light, dan tentu saja tergantung 

pada subyeknya. Misal backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit 

berbeda dengan pencahayaan untuk orang dengan warna rambut hitam. 

E.2.2 Bahasa Suara Dalam Film 

Menurut Iwan darmawan salah satu dosen di ikj menyebutkan dalam blognya Suara 

dalam film memiliki unsur–unsur yang dapat dipilah–pilah untuk memudahkan proses 

penciptaan dan penggarapannya. Unsur-unsur suara ini terbagi menjadi 3 unsur, yaitu: 

Speech/Percakapan, Musik dan Efek. 

Speech merupakan unsur suara yang isinya berupa percakapan dari tokoh didalam 

film. Speech terbagi menjadi 4, yaitu Monolog, Dialog, Narration dan Direct Address. 

Monolog adalah percakapan tanpa lawan bicara, maksudnya adalah ketika seorang tokoh 

berbicara dengan dirinya sendiri tanpa ada pendengar. 

Dialog adalah percakapan dimana tokoh didalam adegan berbicara dengan satu orang 

lain atau lebih. 

Narration/Narasi adalah pecakapan dimana tokoh yang berbicara tidak terlihat 

didalam frame, yang biasanya dipakai sebagai pengantar adegan. Narasi merupakan 
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pengantar adegan yang efisien untuk menjelaskan permasalahan tanpa perlu melakukan 

visualisasi. Narasi dapat membangun kredibilitas cerita dan mengajak penonton untuk 

memasuki permasalahan. 

Direct Address adalah percakapan dimana tokoh didalam adegan berbicara langsung 

kearah penonton. 

Musik didalam film digunakan untuk menambahkan dramatisasi dalam sebuah cerita, 

dimana gambar dan suara sudah tidak mampu lagi memperkuat efek dramatis, tetapi apabila 

gambar dan suara yang ada sudah mampu menampilkan efek dramatis, musik juga dapat 

dipergunakan untuk lebih memperkuat efek tersebut. Karena dengan menggunakan musik, 

pembuat film dapat mengendalikan emosi penonton dalam mengikuti cerita. Musik dalam 

film dapat digunakan untuk menaikan atau menurunkan emosi penonton, sesuai dengan 

kebutuhan cerita. Kehadiran musik digunakan untuk merangsang dan mengarahkan perasaan 

sesuai dengan apa yang dilihat secara visual : senang, sedih, takut, tertekan, dan lain-lain. 

Sumber dramatis dari musik dalam sebuah adegan dapat bersifat berkaitan dengan adegan, 

atau fungsional dan realitas. 

1. Musik Fungsional, yaitu musik yang digunakan untuk menambahkan 

dramatisasi didalam film, yang berasal dari luar ruang adegan cerita, 

biasa disebut musik ilustrasi. Musik yang didengar oleh penonton tidak 

berasal dari sumber suara dalam adegan maupun didengar oleh karakter 

dalam adegan. 

2. Musik Realitas, yaitu musik yang berasal dari dalam ruang adegan cerita. 

Fungsinya untuk menciptakan kesan realita, contohnya musik ketika 

tokoh berada di diskotik. Dalam hal ini, musik yang didengar oleh 

penonton juga didengar oleh karakter dalam film. 

Sumber musik bisa diperoleh dari musik jadi yang dibeli, atau score orisinal. 
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Musik jadi biasanya dijual dalam bentuk AudioCD, berasal dari kumpulan pustaka musik. 

Musik dikomposisi dan direkam sehingga dapat digunakan pada editing moduler untuk 

mengakomodasi panjang scene dan klimaks. 

Sumber lain musik adalah dari mengkomposisi secara orisinal dan merekam khusus 

untuk film yang dikerjakan. Dapat dicapai se-kompleks mengikutsertakan skala orkestra, atau 

bisa sesederhana dubbing seorang penyanyi. 

Dalam mengkomposisikan musik, pada poin yang sama, komposer dan editor akan 

menciptakan yang disebut sebagai “click track”. Ini merupakan jalur suara yang terdiri dari 

jalur click yang ditempatkan bersinggungan dengan gambar dengan tujuan menyatukan ritme 

perpotongan dan klimaks. Click track ini disediakan untuk membimbing komposer, dan 

selanjutnya, musisi dalam menjaga ketukan dengan film. 

Setelah musik telah dikomposisi, langkah berikutnya adalah merekamnya. Untuk skor 

orchestral, musisi mengatur dan menciptakan iringan di sebuah studio rekaman yang disebut 

“scoring stage”. Di sana, mereka menyaksikan film dengan layar yang lebar sambil 

mendengarkan click track dengan headphone. Dibimbing oleh komposer, orkestra 

memainkan musik sesuai pilihan. Musik kemudian direkam dalam multi-track untuk 

penggabungan selanjutnya. 

Score yang telah dikomposisi kemudian dimainkan oleh seorang pemusik, sedangkan 

komposer individual bertanggung jawab terhadap keseluruhan jalur suara khusus musik. 

Efek suara merupakan suara – selain dialog – yang dihasilkan oleh orang ataupun 

benda, bersamaan dengan suara-suara yang muncul secara alami pada latar belakang. Efek 

suara dalam film digunakan untuk menekankan informasi yang hendak disampaikan, 

memberikan kesan realita didalam ruang cerita, menciptakan ilusi dan juga mood dalam 

cerita. Efek suara bisa berkaitan dengan kejadian di dalam atau di luar screen. 

Berdasarkan fungsinya, efek suara dibagi menjadi 2: 



21 
 

1. Efek Fungsional, yaitu efek suara yang digunakan untuk menambahkan efek 

dramatisasi didalam film. 

2. Efek Realitas, yaitu efek suara yang sumbernya berasal dari dalam ruang adegan 

cerita, digunakan untuk menciptakan realita didalam ruang cerita film. 

Berdasarkan jenisnya, efek suara dalam film dibagi menjadi 2: 

Spot Effect, yaitu efek suara yang berasal dari suatu sumber suara tertentu, misalnya suara 

pintu, suara ketukan, suara ban pecah dll. 

General Effect, yaitu efek suara yang berasal dari berbagai sumber disuatu tempat, 

baik jauh maupun dekat, misalnya suara didalam sebuah ruangan (room tone) ataupun suara 

lingkungan (ambience/atmosphere). General effect masih dibagi lagi menjadi 3: 

Yang bersifat background, yaitu suara yang timbul dari lingkungan, jauh maupun 

dekat, biasanya level suaranya rendah, misalnya suara burung, suasana kantor, ombak 

dipantai dll. Dengan kekerasan yang tetap dan durasi panjang (steady state), misalnya mesin 

pabrik, generator dll. Yang bersifat intermittent, kekerasannya bervariasi tetapi secara 

periodik berulang, misalnya suara traffic. 

Efek suara dalam film bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama production sound, yaitu efek 

suara yang direkam dilapangan. Yang direkam bersaman dengan gambar, ataupun juga yang 

direkam tersendiri disaat tidak sedang dilakukan shooting. Yang kedua Foley, yaitu efek 

suara yang direkam pada tahap paska produksi mengikuti gambar. Dan yang ketiga sound 

library, yaitu kumpulan efek suara yang sudah direkam sebelumnya yang dijual dan bisa 

dipergunakan dengan bebas. 

Beberapa istilah dalam tata suara 

1. Ambient sound atau Suara latar yang hadir di dalam scene atau lokasi. Misalnya, 

suara angin, air, burung, kerumunan orang, sirene ambulans, atau mesin 
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kendaraan bermotor. Kehadiran ambient sound sangat penting dalam produksi 

film, berfungsi sebagai: 

a. Audio continuity antar-shot, 

b. Mencegah terjadinya kesunyian yang tak wajar manakala tidak ada bunyi 

lain yang hadir, 

c. Membangun atau memperkuat mood. 

Beberapa jenis ambient sound yang dipergunakan dalam produksi film: 

· Matching ambient sound, yaitu ambient sound yang telah direkam sesuai dengan ambient 

sound sebuah scene, 

· Wild sound, yaitu background noise di kejauhan, melebihi kebutuhan ambient sound yang 

diperlukan, atau kurang sesuai dengan gambar utama. Misalnya, anak-anak yang sedang 

bermain di halaman, 

· Buzz track, istilah umum untuk ambient sound, 

· Room tone, yaitu suara ruang kosong, atau ruang di mana semua aktor sedang diam. 

2. sound camera. Kamera yang beroperasi dengan tenang selama perekaman 

gambar, sehingga suara dapat direkam tanpa terganggu bunyi kamera. 

3. Sound engineer. Anggota tim produksi yang bertanggung jawab atas 

terciptanya soundtrack film. Pihak yang terlibat di bagian ini adalah sound 

designer, sound editor, sound effect, sound mixer, sound recordist, boom 

operator, re-recording mixer, music supervisor, dan foley artist. 

4. Sound designer. Orang yang bertanggung jawab merancang soundtrack dan 

komponen audio suatu film. 

5. Sound editing / sound mixing. Proses editing dan penggabungan suara yang 

meliputi dialog, musik, dan efek suara. 
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6. sound editor. Anggota tim produksi yang mengedit soundtrack. Lihat juga 

dialog editor. 

7. sound effects. Bunyi-bunyian yang ditambahkan pada saat pascaproduksi. 

8. sound effects editor. Anggota tim produksi yang khusus mengedit sound 

effects. 

9. sound mix. Proses perekaman suara yang dilakukan di set pada saat syuting. 

10. sound mixer. Ahli tata suara yang bekerja sama dengan boom operator untuk 

merekam dialog para aktor di set pada saat syuting. 

11. sound-on-sound. Metode perekaman suara. Suara yang telah direkam 

sebelumnya pada sebuah track, direkam kembali pada track lainnya sambil 

ditambahkan suara baru. 

12. Sound Supervisor / Penata Suara. Orang yang bertugas menggabungkan dan 

menyeimbangkan berbagai sumber bunyi dan suara dalam sebuah produksi. 

Sebagai media audio-visual, film menggabungkan teknologi visual dan audio 

sekaligus. Tugas seorang penata suara adalah memadukan unsur-unsur suara 

(mixing) yang terdiri atas dialog/narasi, ilustrasi dan efek-efek suara. 

13. soundstage. Bidang/arena luas (biasanya di dalam studio) di mana set untuk 

pengambilan gambar dibangun. Soundstages menuntut para kru untuk 

memperhatikan banyak faktor, seperti sound, lighting, suhu, penonton, dan 

keamanan. 

14. soundtrack. 1. Komponen suara pada sebuah film. 2. Kumpulan lagu-lagu 

yang diperdengarkan sepanjang pemutaran film, sering dipasarkan dalam 

bentuk album. 
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E.3. KEPEMIMPINAN 

E.3.1 Definisi Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja 

sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan, ordway tead dalam bukunya kartono kartini. 

kepemimpinanadalah the process of directing and influencing the task related activities of 

groupmembers. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para 

anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin dalam 

buknya kartono kartini membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu 

sebagai proses, dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa 

yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan 

pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang 

dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu  

menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, 

kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-

orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. 

Selain itu banyak juga pendapat dari para tokoh mengenai arti dari kepemimpinan ini dikutip 

dari blog drs. Anton sunarto mpd., yaitu: 

1. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, 

serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan 

tertentu. (Tannenbaum, Weschler, & Massarik, 1961:24) 

2. Kepemimpinan adalah pembentukkan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan 

interaksi (Stogdill, 1974:411). 
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3. Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan beradadi atas 

kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi ( Katz & Kahn, 1978:528). 

4. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas sebuah kelompok yang diorganisasi 

kea rah pencapaian tujuan ( Rauch & Behling, 1984:46) 

5. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap 

usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan 

untuk mencapai sasaran ( Jacob&Jacques, 1990:281) 

6. Para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif 

terhadap orde social dan yang diharapkan dan dipersepsikanmelakukannya (Hosking, 

1988:153) 

7. Kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh social yang dalam hal ini pengaruh yang 

sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktifitas-aktifitas 

serta hubungan-hubungan sebuah kelompok atau organisasi (Yukl, 1994:2). 

E.3.2. Perkembangan kepemimpinan 

 

Kepemimpinan merupakan hasil daripada organisasi sosial yang telah terbentukatau 

sebagai hasil dinamika daripada interaksi sosial. Sejak mula kala terbentuknya suatu 

kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan 

peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang 

tampak lebih menonjol daripada yang lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan, 

yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. 

Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukkan dalam keadaan –keadaan di mana tujuan 

daripada kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi 

mengalami ancaman- ancaman dari luar. Dalam keadaan demikianlah, agak sulit bagi warga 

– warga kelompok yang bersangkutan untuk menentukkan langkah – langkah yang harus 

diambil dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Munculnya seorang pemimpin 
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merupakkan hasil dari suatu proses yang dinamis yang sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan 

kelompok tersebut. Apabila dalam saat tersebut muncul seorang pemimpin, maka 

kemungkinan besar kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Tidak munculnya 

pemimpin tadi adalah mungkin karenaseorang individu yang diharapkan menjadi pimpinan, 

ternyata tidak berhasil membuka jalan bagi kelompoknya untuk mencapai tujuan dan bahwa 

kebutuhan warganya tidak terpenuhi. 

 

E.3.3. Fungsi Kepemimpinan 

 

Menurut Kartono (2004 : 61) fungsi lepemimpinan sebagai berikut: 

1. Pemimpin sebagai eksekutif ( executive Leader) 

Sering kali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan 

kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan, dia memempin dan mengawasi tindakan orang-orang 

yang menjadi bawahannya. Dan membuat keputusan-keputusan yang kemudian 

memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kepemimpinan ini banyak ditemukan didalam 

masyarakat dan biasanya bersifat kepemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah 

memerlukkan fungsi tersebut. 

2. Pemimpin sebagai penengah 

Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan 

keahliaanya yang khas dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal dengan pengadilan. Dan 

bidang lainnya, umpamanya dalam bidang olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas 

sebagai wasit. 

3. Pemimpin sebagai penganjur 

Sebagai propagandis, sebagai juru bicara, atau sebagai pengarah opini merupakkan orang-

orang penting dalam masyarakat. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi dan publistik 

yang menguasai ilmu komunikasi. Penganjur adalah sejenis pemimpin yang memberi 
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inspirasi kepada orang lain. Seringkali ia merupakkan orang yang pandai bergaul dan fasih 

berbicara. 

4. Pemimpin sebagai ahli 

Pemimpin sebagai ahli dapat dianalogikan sebagai instruktur atau seorang juru penerang, 

berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit social dimana dia bekerja. 

Kepemimpinannya hanya berdasarkan fakta dan hanya pada bidang dimana terdapat fakta. 

Termasuk dalam kategori ini adalah guru, petugas sosial, dosen, dokter, ahli hukum, dan 

sebagainya yang mencapai dan memelihara pengaruhnya karena mereka mempunyai 

pengetahuan untuk diberikkan kepada orang lain 

5. Pemimpin diskusi 

Tipe pemimpin yang seperti ini dapat dijumpai dalam lingkungan kepemimpinan yang 

demokratis dimana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Seseorang yang 

secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis ialah orang yang menerima 

peranannya sebagai pemimpin diskusi. 

 

E.3.4. Tipe – tipe kepemimpinan 

 

Menurut Kartono (1998 : 69) , ada 8 kelompok tipe kepemimpinan, yaitu : 

1. Tipe Kharismatis, tipe pemimpin ini mempunyai energy, daya tarik dan pembawa 

luar biasa untuk memperngaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut 

yang sangat besar jumlahnya dan pengawal pengawal yang bisa dipercaya. 

Sampai sekarangpun orang tidak mengetahui benar sebab sebabnya., mengapa 

orang mempunyai charisma begitu besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan 

ghaib (supernatural power) dan kemampuan kemampuan yang super human, yang 

diperolehnya sebagai karunia Yang Maha Kuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, 
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keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian 

pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar.  

2. Tipe paternalistis, yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat antara 

lain adalah dia menganggap bawahannya seperti orang yang belum dewasa yang 

perlu di kembangkan,  dia bersifat terlalu melindungi,  dia jarang memberikan 

kesempatan bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri, dia hampir tidak 

pernah memberikan kesempatan bawahannya untuk berinisiatif, dan selalu bersifat 

maha tahu dan maha besar 

3.  Tipe militeristis.Tipe ini meniru gaya militer atau sok kemiliteran. Walaupun 

hanya gaya saja.Tipe ini mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter.Sifat sifat 

pemimpin yang militeris ini adalah : 

-          Lebih banyak menggunakan perintah atau komando,otoriter,keras dan 

kaku,sering kurang bijaksana. 

-          Menginginkan kepatuhan mutlak dari bawahannya. 

-          Senang dengan formalitas dan ritual (upacara) serta tanda tanda kebesaran 

yang berlebihan. 

-          Menintut adanya disiplin yang keras. 

-          Tidak menghendaki masukan seperti saran,usul apalagi kritik. 

-          Komunikasi hanya berlangsung satu arah. 

4.  Tipe Otokratis atau Otoritatif.Tipe ini didasarkan kepada kekuasaan atau 

wewenang yang dimiliki.pemimpin seperti ini bersikap one man show,selalu ingin 

menonjol sendiri Kebijakannya tidak pernah dikonsultasikan dengan 

bawahan.sikap pemimpin seperti ini selalu menjauhkan diri dan eksklusif. 

5.  Tipe Laissez_Faire. Pemimpin seperti ini praktis tidak memimpin,tetapi 

membiarkan anak buahnya bertindak sendiri.Semua pekerjaan dan tanggung 
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jawab dikerjakan oleh anak buahnya.Disini pemimpin hanya merupakan simbol 

belaka dan tidak memiliki kecakapan teknis.Pemimpin seperti ini cenderung tidak 

berwibawa dan tidak  mampu mengontrol anak buahnya. 

6.   Tipe Populistis.Pemimpin ini mampu membangun solidaritas orang banyak dan 

berpegang teguh kepada nilai nilai masyarakat yang masih tradisional. 

7. Tipe Administratif. Tipe ini mempunyai pemimpin yang mampu 

menyelenggarakan tugas tugas administrasi secara efektif.Pemimpin seperti ini 

berasal dari golongan teknokrat dan administratur yang mampu menggerakan 

dinamika modernisasi dan pembangunan. 

8. Tipe Demokratis. Tipe ini berorientasi kepada manusia dan memberikan 

bimbingan yang efidien kepada anak buahnya.Terjalin kordinasi yang baik pada 

semua bawahan masing masing mempunyai tanggung jawab internal dan selalu 

bekerja sama dengan baik.Kekuatan tipe ini terletak pada partisipasi aktif dari 

setiap anggota.Kepemimpinan ini biasanya berjalan sangat mantap.Ciri cirinya 

adalah : 

-          Organisasi dan semua unit kerjanya berjalan lancar,walaupun 

pemimpinnya tidak ada di kantor. 

-          Kekuasaan sepenuhnya didelegasikan kepada bawahan dan semuanya 

menyadari akan tugas kewajibannya,sehingga mereka merasa senang dan puas 

serta merasa aman melaksanakan tugas pekerjaannya. 

-          Tujuan kesejahteraan dan kelancaran kerja sama dari setiap unit kerja 

diutamakan. 

-          Pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat 

kerjasama demi tercapainya tujuan. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian disini adalah pendekatan descriptive kuantitatif yang bersifat 

statistik.Metode kuantitatif adalah penelitian ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata 

cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk 

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

Sedangkan analisis isi menurut Krippendorff (1991: 15), analisis isi adalah suatu 

tekhnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan 

sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 

F.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian disini adalah adegan yang mengandung unsur 

kepeminpinan dalam  penggalan 365 scene di  film Batman The Dark Rises. dengan 

durasi film 2 jam 45 menit yang menggambarkan sifat kepemimpinan atau tindakan 

yang manggambarkan unsur kepemimpinan dalam film  tersebut. 

F.2. Unit Analisis 

Uni analisis disini diarahkan pada setiap scene yang berupa dialog dan adegan 

yang mengandung pesan kepemimpinan. Selanjutnya dua aspek ini digunakan sebagai 

unit analisis dalam penelitian yang mengandung pesan kepemimpinan baik itu 

kepemimpinan militeristis, demokratis dan kharismatis.  Pada unsur-unsur penelitian ini 

difokuskan pada unur-unsur pada setiap indikator yang berupa tindakan atau perbuatan 

(purpose action). Sehingga dalam penelitian analisis isi ini peneliti menggunakan unit 

analisis sebagai berikut:  

a. Unit analisis dialog yaitu segala bentuk kata yang mengandung muatan pesan 

kepemimpinan yang diucapkan oleh pemain dalam menokohkan karakter dalam 

cerita film. 



31 
 

b. Unit analisis visual yaitu keseluruhan gambar dan akting dari para pemain yang 

mengandung unsur pesan kepemimpinan.   

F.3. Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan tindakan  di setiap 

scene dalam film Batman The Dark Rises yang berdurasi 9900 detik dan dihitung 

perdetik.  

F.4. Struktur Katagori 

 Dalam penelitian kuantitatif 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 kepemimpinan adalah: 

1. Kepemimpinan Kharismatik 

Kharisma diartikan “keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan 

kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk 

membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya” atau 

atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. 

Adapun indikator-indikator dalam kategorisasi kepemimpinan  kharismatik 

adalah sebagai berikut : 

- perbawa 

perbawa adalah kemampuan seseorang  terhadap orang lain yang membuatnya dapat 

mempengaruhi tingkah laku orang tersebut tanpa adanya paksaan. Contoh adegan 

ketika seorang pemimpin perusahaan bisa memerintah selain karyawanya seperti guru 

atau murid tanpa dipaksa. Contoh adegan bos perusahaan berkata guru “tolong para 
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murid disekolah ini di bina lagi” dan guru tersebut menuruti perkataan bos tanpa 

adanya paksaaan. 

- Daya Tarik  

Mempunyai kemampuan untuk memikat, pesona ekstrim dan kualitas kepribadian 

magnetik dan / atau penampilan pribadi bersama dengan penularan bawaan dan kuat 

canggih dan persuasif. Daya tarik yang dimiliki tidak bergantung pada umur, 

kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan si pemimpin. Seolah-olah mempunyai 

supernatural power, yang diperolehnya sebagai karunia Yang Maha Kuasa. Contoh 

adegan fokus kamera  pada tokoh tersebut, orang disekitarnya memperhatikanya, 

ketika tokoh tersebut berbicara orang-orang akan mendengar memperhatikanya. 

2. Kepemimpinan Militeristis 

Tipe kepemimpinan ini bersifat sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang 

mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan 

tipe kepemimpinan otoriter. 

Adapun indikator-indikator dalam kategorisasi kepemimpinan  militeristis 

adalah sebagai berikut : 

- Gaya Militer Keras  

Bersikap seperti militer yang sangat keras baik dalam memrintah atau mengatur suatu 

keputusan. pemimpin tersebut memerintah dengan membentak dan berteriak secara 

kasar bahkan mengancam. Contoh adegan ketika penjahat ditodong dengan pistol 

baru ia akan buka mulut. Contoh dialog cepat beri tahu pelakunya siapa dengan 

berteriak secara kasar. 

- Otoriter Komando 

Bersikap semena-mena dalam mengomando pasukannya. Dan pasukan tersebut harus 

mematuhi perkataan komandanya karena pasukan tersebut adalah bawahan tanpa 
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boleh menolaknya serta tidak ada kompromi. Contoh adegan inspektur polisi 

memberikan perintah kepada anak buahnya, dan anak buah tersebut langsung 

mengerjakan perintah atasanya. Contoh dialog “opsir adi ini kapten zaka tolong 

segera menuju lokasi” kapten zaka berkata “laksanakan” atau disertai tindakan yang 

mengiyakan perintah tersebut. 

- Kurang Bijaksana 

Dalam pengambilan suatu keputusan, tipe ini sering mengambil keputusan yang 

hanya memikirkan kehendak sendiri atau egonya dandapat merugikan pihak lain. 

pemimpin ini tidak memikirkan efek apa yang dapat dihasilkan  tanpa memperdulikan 

masukan dari sekitarnya. Contoh adegan kapten zaka memberikan perintah untuk 

mengepung rumah teroris, sebelumnya kapten zaka dapat informasi bahwa itu adalah 

jebakan teroris. Namun ia tidak percaya dan mengepung rumah teroris itu.  

3. Kepemimpinan Demokratis 

Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya sebagai 

indikator, hubungan dengan bawahannya bukan sebagai majikan terhadap 

pembantunya, melainkan sebagai saudara tua diantara temen-teman sekerjanya. 

Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi bawahannya agar bekerja 

secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-

usahanya, selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, serta 

mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya.Tipe 

kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam 

organisasi. Tipe ini diwujudkan dengan dominasi perilaku sebagai pelindung dan 

penyelamat dari perilaku yang ingin memajukan dan mengembangkan organisasi. Di 

samping itu, diwujudkan juga melalui perilaku pimpinan sebagai pelaksana. Adapun 
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indikator-indikator dalam kategorisasi kepemimpinan  kharismatik adalah sebagai 

berikut : 

- Kordinasi Yang Baik 

Kordianasi antar pemimpin dan bawahan sangat baik sehingga hubungan yang terjadi 

sangat bagus dan terkordinasi. Koordinasi sendiri bearti sebuah proses saling mengerti 

antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani 

agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak 

akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya (Adnan 2008). Contoh adegan 

kapten zaka, opsir adi dan opsir bayu merencakan cara apa yang terbaik dalam 

mengepung rumah teroris 

- Bijaksana 

Arti dari kata bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat sehingga 

menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai dan pas. Biasanya, sebelum bertindak 

disertai dengan pemikiran yang cukup matang sehingga tindakan yang dihasilkan 

tidak menyimpang dari pemikiran. Pemimpin yang bijaksana tahu hal mana yang 

boleh dilakukan dan mana yang tidak. Selalu menggunakan akal, cermat, dan teliti 

bila menghadapi masalah atau kesulitan serta mengakomodir kepentingan bersama. 

Contoh adegan kapten zaka ingin mengepung rumah teroris namun karena telah 

diberitahu itu adalah jebakan ia mengurugkan niatnya. Kapten zaka 

mempertimbangkan keselamatan anakbuahnya.   

 

F.5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam tehnik pengumpulan data peneliti menggunakan dua cara, yaitu: 

1. Pengamatan 

http://adnananwar.net/feed
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Peneliti mengamati film yang akan diteliti yaitu film Batman The Dark Rises, dan 

kemudian memilih scene dan shot-shot yang  yang terdapat unsur kepemimpinan 

didalamnnya guna mempermudah dalam melakukan penelitian. 

2. Dokumentasi 

Peneliti mendokumentasikan scene-scene atau shot-shot yang dinilai mengandung 

unsur kepemimpinan dengan cara mengcapture scene tersebut dalam bentuk jpg dan lalu 

diteliti kembali. 

Peneliti juga menggunakan data-data dari luar berupa jurnal, buku, data dari internet, maupun 

bentuk tulisan lainnya guna sebagai data pendukung penelitian. 

Peneliti membuat lembaran coding yang akan diisi oleh coder guna mempermudah 

pengkatagorian pada objek yang akan diteliti. Coder adalah orang yang diminta memberi 

penilaian dan mengisi lembar coding pada gatagorisasi yang dibuat peneliti, dalam penelitian 

ini diperlukan minmal dua orang coder, dan coder itu sendiri adalah orang yang mengerti 

tentang audio-visual dan dapat memahami isi film yang menjadi bahan penelitian. Berikut 

adalah contoh tabel pada lembar coding yang akan diberikan peneliti: 

 

Tabel 2. Contoh Tabel Lembar Coding 

Contoh Lembar Koding 

 

Scene 

 

Detik 

Kategorisasi Pesan Kepemimpinan 

Kharismatik Militeristis Demokratis 

A1 A2 B2 B3 C1 C2 
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Keterangan : 

A1 = perbawa 

A2 = daya tarik 

B1 = Gaya Militer Keras 

B2 = Otoriter Komando 

B3 = Kurang Bijaksana 

C1 = Kordinasi Yang Baik 

C2 = Bijaksana 

F.6. Teknik Analisis Data 

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

lembaran coding tersebut dimasukkan ke dalam tabel  distribusi frekuensi untuk memperjelas 

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

Kemudian setelah data dari lembar coding diisi peneliti melakukan perhitungan tingkat 

frekuensi yang muncul dari katagori-katagori tersebut. 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi kharismatik 

Indikator Frekuensi (detik) Prosentase 

perbawa   

Daya tarik   

 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi militeristis 

Indikator Frekuensi (detik) Prosentase 
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Gaya Militer Keras   

Otoriter Komando   

Kurang Bijaksana   

 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi demokratis 

Indikator Frekuensi (detik) Prosentase 

Kordinasi Yang Baik   

Bijaksana   

 

 

F.7. Uji Realibilitas 

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

diadakan perhitungan reliabilitas.Perhitungan tersebut perlu adanya terlebih dahulu dihitung 

nilai kesepakatan (percentage of agreement) dengan formula Holsti (1969) : 

   
  

     
 

Keterangan: 

CR = Reliablitas antar coder (Coefficient Reliability) 

M   = Jumlah pernyataan yang sama 

N1 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 1 

N2 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 2 
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Dari hasil  realibilitas yang terdapat dengan rumus diatas, lalu hasil kembali diukur dengan 

rumus Scoot guna memperkuat hasil uji reliabilitas diatas tersebut. 

   
                                         

                      
 

Keterangan: 

 Observed agreement adalah presentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkode (yaitu nilai CR). 

 Expected agreement adalah presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu proporsi dari 

jumlah pesan yang dikuadratkan. 

Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reabilitas kategorisasi adalah 0,75, yang 

berarti apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih data yang didapat dinyatakan valid atau 

reliable, dan begitu pula sebaliknya.  


