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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Manusia melakukan komunikasi untuk menyampaikan pesan yang di 

inginkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Komunkasi adalah bagaimana 

manusia satu dengan  manusia yang lainnya saling bertukar informasi melalui 

media sehingga menimbulkan efek tertentu. Realitas akan pentingnya komunikasi 

dalam kehidupan saat ini telah menjadi suatu hal yang tidak dapat di sangkal lagi. 

Selain sebagai mahluk individu, manusia juga sebagai mahluk sosial yang 

membutuhkan orang lain. Laswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk 

menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan berikut : who says what in 

which channel to whom  with what effect? Paradigma Laswell ini menunjukkan 

bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu: komunikator, pesan, media, 

komunikan, dan efek. Jadi, berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2001 : 10). 

  Seiring berjalannya waktu manusia dituntut untuk lebih cepat dalam 

berkomunikasi. Saat ini komunikasi bisa langsung di tujukan kepada seluruh 

khalayak yang tersebar secara heterogen dan anonim melalui media cetak dan 

elektronik. Keberadaan media massa saat ini telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan  masyarakat, karena media massa mempunyai peranan 

menjadi penyampai informasi mengenai kejadian atau peristiwa baik yang telah 

terjadi di dalam maupun di luar negeri. Menurut Effendi (1993:24) ciri dari media 
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massa adalah “kemampuannya untuk menimbulkan keserempakan pada pihak 

khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. Pesan yang disampaikan 

oleh media masa melalui majalah, koran, tabloid, buku, televise, radio, internet, 

dan film diterima secara serempak oleh khalayak luas yang jumlahnya bahkan 

puluhan juta”. Media massa menunjukkan dimana pesan diproduksi, dipilih, 

disiarkan, diterima dan ditanggapi. 

    Film yang dipilih sebagai salah satu media massa, mempunyai kekuatan 

dan kemampuan dalam menjangkau banyak segmen sosial, karena film dipandang 

mampu memenuhi permintaan dan selera masyarakat akan hiburan. Selain sifat 

film itu sendiri adalah sebagai media komunikasi massa yang dapat memproduksi 

secara masal dalam tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Oleh 

karenanya film sebagai media komunikasi massa, bisa menjadi media yang dapat 

melampaui batas teritori dan batas sosial tertentu, sehingga dapat menjangkau dan 

menyentuh kesadaran pada setiap aspek masyarakat. 

 Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan 

hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulunya serta menyajikan cerita, 

peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknis lain kepada masyarakat. Film 

sebagai media massa memiliki kelebihan antara lain dalam hal jangkauan, realism, 

pengaruh emosional, dan popularitas yang hebat. Menurut McQuail (1994:14) 

“film juga memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya menjangkau sekian 

banyak orang dalam waktu singkat dan mampu memanipulasi kenyataan tanpa 

kehilangan kredibilitas” 

 Film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan dunia yang 

begitu luas. Oleh karenanya, film mampu menumbuhkan imajinasi, ketegangan, 
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ketakutan dan benturan emosional khalayak penonton, seolah mereka ikut 

merasakan dan menjadi bagian dari cerita film tersebut. Selain itu isi pesan film 

dapat menimbulkan aspek kritik sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, norma 

kehidupan dan hiburan bagi penonton. 

 Film dapat memproduksi pesan yang akan di komunikasikan lewat 

pemanfaatan teknologi kamera, warna, dialog, sudut pengambilan gambar, musik, 

dan suara menjadi tampilan audio visual yang terekspresikan menjadi sebuah 

karya seni dan sastra yaitu bagaimana adegan satu dengan adegan lainnya 

dirangkai membentuk cerita film sehingga isi pesan dalam film yang disampaikan 

mudah dipahami oleh penonton (Susanto, 1986:58). 

  Marshal McLuhan menyebut bahwa film sarat mengandung pesan (film 

is the message). Thesisnya telah membuktikan bahwa film sebagai media yang 

begitu besar di dunia modern. Media menjadi bagian dari kehidupan, sebagai alat 

untuk menyampaikan pesan kepada manusia. 

 Hal ini yang mendasari peneliti untuk melakukan studi pada salah satu 

karya (film) dari sutradara Brian Percival. Film dengan judul “The Book Thief” 

ini merupakan salah satu film yang diangkat dari Novel dengan judul yang sama 

oleh Markus Zusak bergenre historical fiction. Historical fiction adalah genre film 

fiksi yang mengambil setting di masa lalu. Disetting pada masa sejarah, beberapa 

berisi orang-orang yang berhubungan pada masanya. Film dengan genre ini 

menampilkan gambaran sikap dan kondisi sosial dalam film. Lynda Adamson 

mengatakan Historical fiction seringkali menggambarkan keadaan minimal 25 

tahun sebelum film dibuat. Banyak sekali film historical fiction yang diputar di 

Indonesia, seperti 300, kingdom of heaven, Troy, Sherlock Holmes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Percival
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 Film The Book Thief diproduksi tahun 2013, diproduseri oleh Karen 

Rosenfelt dan Ken Blancato. Film ini dibintangi oleh Geoffrey Rush, Emily 

Watson, dan Sophie Nelisse dan dinarasikan oleh Roger Allam yang berperan 

sebagai Death (kematian). Film ini berdurasi 131 menit. Film ini dibuat di Jerman 

dan Amerika, dengan budget 19 juta dollar Amerika. 

( Sumber: http:// en.wikipedia.org/wiki/The_Book_Thief_(film)) 

 Film ini merupakan kisah tentang perjuangan hidup seorang anak 

berumur 9 tahun bernama Liesel Meminger yang buta huruf. Sampai akhirnya dia 

diadopsi dan tinggal dengan orang tua angkatnya. Saat itu pula Liesel belajar 

membaca dengan ayah angkatnya, hingga jatuh cinta pada kata-kata, sampai rela 

mencuri buku untuk menghapus dahaga membacanya.  Dilatarbelakangi oleh 

Perang Dunia ke I dimana Hitler meminta seluruh buku di Jerman di bakar, film 

ini mengangkat perjuangan Liesel untuk mendapatkan buku bahkan mencurinya.  

 Sampai pada suatu hari ketika ayah Liesel, Hans, kedatangan seorang 

tamu bernama Max, seorang , Jew (Yahudi) putra dari sahabatnya yang dulu 

pernah menolongnya dan  menitipkan kepada Hans sebuah accordion. Mereka 

sama-sama tergabung dalam satu pasukan saat Perang Dunia I. Ia pernah berjanji 

akan membatu sahabatnya itu jika ia membutuhkan sesuatu, sampai akhirnya Max 

muncul di rumahnya meminta perlindungan. Hans adalah seorang Jerman yang 

tidak membenci Jew (Yahudi), walau saat itu ia menyadari resiko besar yang akan 

ia tanggung. 

 Selama Max berada di rumah Hans, dia dan Liesel mendapat banyak 

kecocokan dan akhirnya mereka pun bersahabat. Mereka sama-sama suka buku, 

dan suka menulis. Selama beberapa tahun Max bersembunyi dirumah Hans 
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banyak terdapat beberapa kendala. Hal ini membuat mereka berada disatu titik 

pergumulan yang hebat. Usaha menyembunyikan Max tak semulus yang mereka 

duga. Sampai akhirnya Max harus meninggalkan rumah keluarga Liesel. Dan 

banyak kejadian yang terjadi pada keluarga Hans dan juga Liesel. Sampai 

akhirnya Liesel bertemu Max lagi adalah ujian dari persahabatan mereka yang 

terlarang dan terhalang oleh aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. 

 Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan merupakan salah satu 

komponen dalam komunikasi yang harus dipenuhi, selain komunikator dan 

komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen ini tidak ada maka komunikasi pun 

tidak terjadi. Proses penyampaian pesan, cara atau teknik penyampaian pesan 

merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan aktivitas komunikan. 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, nasehat/permintaan dan 

amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan tidak dapat lepas dari 

komunikan massa yang bersifat umum (Public). Karena ditujukan kepada umum 

dan mengenai kepentingan umum jadi tidak ditujukan kepada perorangan / kepada 

sekelompok orang tertentu.Pesan dalam komunikasi dikonsepsikan sebagai alat 

pengaruh sosial. 

Pesan sebagai terjemahan dari  “ messege “ merupakan lambang bermakna 

(meaning full symbol) yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. 

Pada umumnya, komunikasi berlangsung menggunakan bahasa, mengingat bahasa 

mampu membawakan pikiran atau perasaan seseorang, baik mengenai hal konkret 

maupun abstrak, tidak saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, 

namun juga yang terjadi di masa mendatang. Dalam kajian film, pesan-pesan akan 
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terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut serta terangkum dalam 

bentuk; drama, action, komedi, horor, dan sebagainya. Jenis-jenis film inilah yang 

dikemas oleh seorang sutradara sesuai dengan tendensi masing-masing. Ada yang 

tujuannya sekedar menghibur, memberi penerangan, atau mungkin kedua-duanya. 

Ada juga yang ingin memasukkan dogma-dogma tertentu sekaligus mengajarkan 

kepada khalayak penonton. 

 Dalam mengungkapkan pesan persahabatan, maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis isi dalam mengungkapkan pesan persahabatan. 

Alasan peneliti memilih analisis isi merupakan salah satu metode yang tepat 

dalam mengungkapkan sebuah pesan dalam film.  

 Film ini menggambarkan masalah yang terjadi pada hubungan 

persahabatan antara Max dan Liesel yang terbentur oleh perbedaan 

kewarganegaraan. Dibahas dalam karya seni dalam pengambilan gambar, 

soundtrack dan sebagainya. Jadi kehadiran film yang mengangkat peperangan 

dunia I ini merupakan fenomena yang menarik dimana dalam film tersebut 

terdapat pesan implisit tentang gambaran persahabatan yang dibatasi oleh kedua 

negara yang berselisih. Karena fenomena tersebut peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian “ Pesan Persahabatan dalam Film” ( Analisis Isi 

dalam Film The Book Thief). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Seberapa besar prosentase kemunculan pesan 

persahabatan dalam film The Book Thief”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

kemunculan pesan persahabatan dalam film The Book Thief. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi 

pada penelitian selanjutnya dalam tema persahabatan agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik.  

 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini  diharapkan bisa menjadi masukan bagi pembuat film 

untuk lebih beragam, berkreasi, berkualitas dan berbobot, dalam 

memproduksi sebuah film, baik dalam segi visualnya maupun cerita yang 

lebih menarik agar makna pesan yang terkandung tersampaikan dengan 

jelas. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Film  

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang – dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan, video dan atau bahan 

hasil penemuan tekhnologi lain nya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui 

proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa 
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suarayang dapat dipertunjukan dan atau ditayangkan dengan system proyeksi 

mekanik, elektronik dan atau lainnya. (UU film no. 8 : 1992). 

Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan , 

jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan atau 

penayangan film. Sedangkan sensor film adalah penelitian dan penelitian terhadap 

film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film  

dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun 

setelah peniadaan bagian gambar atau sarana tertentu.  

Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk yakni, unsur 

naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Unsur naratif 

berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film cerita tidak mungkin 

lepas dari unsur naratif. Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam 

produksi sebuah film. Unsur sinematik terbagi menjadi empat elemen pokok 

yakni, mise-en-scene, sinematografi, editing, dan suara. Masing-masing elemen 

sinematik tersebut juga saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain 

untuk membentuk gaya sinematik secara utuh. (Pratista 2008: 1-2) 

Sebagai media komunikasi massa, film memiliki beberapa unsur di 

dalamnya yang berpengaruh pada keefektifan media film dalam menyampaikan 

pesan kepada khalayak luas. Adapun unsur-unsur seperti yang ditulis dalam buku 

Acting (Saptaria 2006: 21) tersebut ialah: 

1. Plot (Alur Cerita) 

Plot atau alur cerita merupakan rangkaian peristiwa yang satu dngan yang 

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

b. Multi Plot 

Memiliki alur cerita yang utama dengan beberapa sub plot yang saling 

berkesinambungan. 

c. Episodic Plot 

Plot yang berdiri sendiri secara bagian perbagian secara mandiri, dimana 

setiap episode memiliki alur cerita sendiri. Setiap plot tidak memiliki 

hubungan sebab akibat antara yang satu dengan yang lain. 

d. Concentric Plot 

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

semua tokoh akan terlibat dalam cerita yang terpisah tadi dan akhirnya 

menyatu. 

2. Struktur Dramatik 

Struktur dramatic adalah suatu kesatuan peristiwa yang terdiri dari bagian-

bagian yang membuat unsur-unsur plot yang saling memelihara 

kesinambungan dari awal hingga akhir. Filsuf Aristoteles mengajarkan 

triloginya tentang tiga kesatuan dalam drama, yakni kesatuan waktu, kesatuan 

tempat, dan kesatuan kejadian. Teori dramatik versi Aristotelian (Aristoteles) 

meliputi elemen-elemen eksposisi, komlikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi. 
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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. Tokoh Cerita (Karakter) 

Tokoh cerita atau karakter adalah seseorang yang mengambil bagian dan 
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mengalami peristiwa-peristiwa, baik itu sebagian maupun keseluruhan cerita 

yang sebagaimana digambarkan oleh plot. Sifat dan kedudukan tokoh dalam 

suatu karya drama terdiri dari katagori tokoh penting (Mayor) dan tokoh 

pembantu (Minor). Tokoh Mayor memiliki watak masing-masing yang 

digambarkan secara seksama oleh pengarang. Keberagaman perwatakan ini 

diciptakan atas dasar kemungkinan yang dimiliki oleh manusia pada 

umumnya, seperti baik, jahat, berani, pengecut, sabar dan lain sebagainya. 

Kekhususan watak yang disemayamkan pada tokoh merangsang tumbuhnya 

motivasi yang mendorong terjadinya peristiwa. Ia menjelma menjadi 

penggerak cerita yang menyebabkan terjadinya tensi dramatik dalam setiap 

tahapan peristiwa. 

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 unsur kehidupan yang nyata terjadi di dunia ini, 
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dan pesan yang disampaikan merupakan pesan jujur tanpa ada rekayasa di 

dalamnya. Sedangkan pada jenis film cerita pendek dan film cerita panjang pesan 

yang disampaikan dalam filmnya lebih menceritakan cerita dramatik yang 

bertujuan menghibur. Film cerita dapat diartikan sebagai pengutaraan cerita atau 

ide, yang diaplikasikan ke dalam bentuk gambar-gambar atau suara. Jadi cerita 

adalah bungkusan atau kemasan yang memungkinkan pembuat film melahirkan 

suatu realitas rekaan yang merupakan suatu alternative dari realitas penikmatnya. 

Dari segi komunikasi, ide yang terdapat dalam sebuah film yang berupa pesan ini 

mengandung suatu pendekatan yang bersifat membujuk atau persuasif. 

Kebanyakan dari film jenis ini cerita pesan yang disampaikan berbentuk fiksi, 

berbeda dengan film dokumenter yang bersifat realiti, menceritakan tentang 

keadaan yang sebenarnya, 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. 

Dalam proses pembuatan film melibatkan sejumlah keahlian tenaga kreatif yang 

harus menghasilkan suatu keutuhan, mereka saling mendukung dan saling mengisi 

satu sama lain. Perpaduan antara sejumlah keahlian ini merupakan syarat utama 

bagi lahirnya film yang baik. 

Menurut Sumarno (1996:34 - 43) unsur-unsur dalam pembuatan film 

adalah: 

a. Sutradara 

b. Penulis Skenario 
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c. Penata Fotografi 

d. Penyunting 

e. Penata Artistik 

f. Penata Suara 

g. Penata musik 

h. Pemeran 

 

Film memiliki beberapa fungsi diantaranya : 

a. Hiburan 

  Menurut 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 
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dokumenter sebagai media untuk memperkenalkan program atau produk  

mereka kepada masyarakat luas ataupun golongan tertentu. 

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. 

  Seperti halnya sebuah karya literatur yang dapat dipecah menjadi 

bab (chapter), alinea, dan kalimat, film jenis apapun, panjang atau pendek 

juga memiliki struktur fisik. Secara fisik sebuah film dapat dipecah 

menjadi unsur-unsur, yakni shot, adegan, dan sekuen. Pemahaman tentang 

shot, adegan, dan sekuen nantinya banyak berguna untuk membagi urut-

urutan (segmentasi) plot film secara sistematik. Segmentasi plot akan 

banyak membantu kita melihat perkembangan plot sebuah film secara 

menyeluruh dari awal hingga akhir. Menurut Pratista (2008: 29-30) 

struktur dalam film adalah sebagai berikut: 

1. Shot 

Shots elama produksi film memiliki arti proses perekaman 

gambar sejak kamera diaktifkan (on) hingga kamera dihentikan 

(off) atau juga sering diistilahkan satu kali take (pengambilan 

gambar). Sementara shot setelah film jadi (pasca produksi) 

memiliki arti satu rangkaian gambar utuh yang tidak terinterupsi 

oleh potongan gambar (editing). Shot merupakan unsur terkecil 

dalam film. Sekumpulan beberapa shot biasanya dapat 
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dikelompokkan menjadi sebuah adegan. Satu adegan bisa 

berjumlah belasan hingga puluhan shot. Satu shot dapat berdurasi 

kurang dari satu detik, beberapa menit, bahkan jam. 

2. Scene (Adegan) 

Adegan adalah satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang 

memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh 

ruang, waktu, isi (cerita), tema, karakter, atau motif. Satu adegan 

umumnya terdiri dari beberapa shot yang saling berhubungan. 

Biasanya film cerita terdiri dari tiga puluh sampai lima puluh 

buah adegan. Adegan adalah yang paling mudah kita kenali 

sewaktu kita menonton film. Kita biasanya lebih mengingat 

sebuah adegan ketimbang sebuah shot atau sekuen. 

3. Sequence (Sekuen) 

Sekuen adalah satu segmen besar yang memperlihatkan satu 

rangkaian peristiwa yang utuh. Satu sekuen umumnya terdiri dari 

beberapa adegan yang saling berhubungan. Dalam karya literatur, 

sekuen bisa diibaratkan seperti sebuah bab atau sekumpulan bab. 

Dalam pertunjukkan teater, sekuen bisa disamakan dengan satu 

babak. Satu sekuen biasanya dikelompokkan berdasarkan satu 

periode (waktu), lokasi, atau satu rangkain aksi panjang. Biasanya 

film cerita terdiri dari delapan sampai lima belas sekuen. Dalam 

beberapa kasus film, sekuen dapat dibagi berdasarkan usia 

karakter utama, yakni masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, 

serta lanjut usia. Dalam-film petualangan yang umumnya 

mengambil banyak tempat, sekuen biasanya dibagi berdasarkan 
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lokasi cerita.  

Film cerita memiliki berbagai jenis atau genre. Dalam hal ini genre dapat 

diartikan sebagai jenis film yang ditandai dengan gaya, bentuk, atau isi tertentu. 

Adapula yang disebut dengan film drama, horror, perang, sejarah, film fiksi 

ilmiah, komedi, laga. Penggolongan jenis film ini tidaklah terlalu kaku karena 

sebuah film dapat dimasukkan ke dalam beberapa jenis. Agar jenis film cerita 

tetap bertahan dan selalu diminati, penonton harus tanggap terhadap 

perkembangan zaman.  

Tabel 1.1 Klasifikasi Genre Film 

Main Film Genres 

 

FilmSub-Genres 

 

Other Major 

Film Catagories 

Action Films 

Biographical Films (or 

"Biopics") 

Animated Films 

Adventure Films 'Chick' Flicks 

British (UK 

Films) 

Comedy Films 

  

Detective & Mystery 

Films 

Childrens - Kids 

- Family-

Oriented Films 

Crime & Gangster 

Films 

Disaster Films Classic Films 

http://www.filmsite.org/mysteryfilms.html
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Drama Films Fantasy Films Cult Films 

Epics/Historical Films Film Noir 

Documentary 

Films 

Horror Films Guy Films Serial Films 

Musicals (Dance) 

Films 

Melodramas, Women's or 

"Weeper" Films 

Sexual - Erotic 

Films 

Science Fiction Films Road Films Silent Films 

War (Anti-War) Films Romance Films 

 

Westerns Sports Films 

 

 

Supernatural Films 

 

 

Thriller-Suspense Films 

  

Sumber: http://www.filmsite.org/filmgenres.html 

1.5.2 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi yang cukup menonjol pada film sebagai media komunikasi 

massa adalah komunikasi yang terjadi hanya satu arah saja, sehingga pemirsa 

pasif karenanya. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen 

sosial, membuat para ahli berpendapat bahwa film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya. 

http://www.filmsite.org/filmgenres.html
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Dalam konteks media massa, film tidak lagi semata-mata dimaknai sebuah 

karya seni semata. Film juga merupakan suatu medium komunikasi massa yang 

beroperasi di dalam masyarakat. Dalam perspektif tersebut, film dimaknai 

sebagaii pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis yang 

mengilhami hakekat, fungsi dan efek yang timbul dari proses komunikasi massa, 

efek-efek kognitif yang menyebabkan perubahan pada tingkat pengetahuan, efek 

afektif yang menyebabkan pada perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan 

perubahanpada perilaku dan efek perubahan sosial. 

  Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik). Sebab awal perkembangannya komunikasi massa 

berasal dari pengembangan kata media of mass communication (media 

komunikasi massa). Media massa disini adalah media massa (atau saluran) yang 

dihasilkan oleh teknologi modern. 

  Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. 

Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) akan semakin memperjelas apa itu 

komunikasi massa, apabila mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atu gabungan 

diantara media tersebut untuk menyebarkan pesan secara cepat kepada 

khalayak luas. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa menyebarkan pesan-pesannya 

mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling 

mengenal. Anonimitas audience dalam komunikasi massa inilah yang 

membedakan pula dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan 

pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain. 
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3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan 

dan diterima oleh banyak orang. 

4. Sebagai sumber komunikator massa biasa berupa organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Jadi komunikator tidak 

berasal dari perorangan. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). 

Artinya pesan-pesan yang disebarkan dikontrol sebelum disiarkan 

lewat media massa. 

6. Umpan balik dalam media massa bersifat tertunda atau tidak bisa 

langsung dilakukan (delayed). Berbeda dengan jenis komunikasi lain, 

umpan balik bisa bersifat langsung dilakukan. (Nurudin, 2003) 

  Film adalah media komunikasi massa, karena film merupakan media 

penyampaian pesan kepada massa melalui media audio visual dengan memberi 

informasi, hiburan, hingga mempersuasif penontonnya. Hal ini sejalan dengan 

fungsi komunikasi massa menurut Alexis S. Tan dalam buku Nurudin (2003) 

sebagai berikut: 

1. Memberi informasi (mempelajari ancaman dan peluang, memahami 

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan) 

2. Mendidik (memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna 

bagi dirinya dan efektif dalam masyarakatnya, mempelajari nilai, 

tingkah laku, dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakat) 

3. Mempersuasi (memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku, 

dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakat) 
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4. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikasi (menggembirakan, 

mengendorkan urat saraf, menghibur, mengalihkan perhatian dari 

masalah yang dihadapi). 

 

1.5.3  Pesan 

  Salah satu unsur komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam dalam 

penelitian ini adalah unsur pesan. Proses penyampaian pesan merupakan salah 

satu indikator bagi keberhasilan aktifitas komunikasi. Pesan sendiri bisa diartikan 

sebagai perintah, nasehat, dan amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan 

tidak dapat lepas dari komunikasi massa yang bersifat umum. Karena ditujukan 

kepada umum dan mengenai kepentingan umum jadi tidak ditujukan kepada 

perorangan atau sekelompok orang tertentu. 

Aubrey Fisher dalam buku Teori-teori Komunikasi (1986: 364-373) 

menguraikan pesan dalam beberapa pengertian sebagai berikut:  

a. Pesan sebagai isyarat yang disampaikan  

Aubrey Fisher mengungkapkan, model mekanistis komunikasi manusia 

dari Shannon dan Weaver (1949) akan membawa orang kepada 

konseptualisasi pesan sebagai fenomena yang berjalan pada rute 

perputarannya pada suatu saluran yang menghubungkan dua sumber penerima 

atau lebih. Reaksi kepada arus pesan yang bersifat mekanistis semacam itu 

menurutnya benar dan salah sekaligus.  

   Suatu pesan dalam model mekanistis ditransformasikan pada titik-tikik 

(saat-saat) penyandian dan pengalihan sandi sehingga pesan itu sendiri 

merupakan pikiran atau ide pada suatu tempat dalam sistem jaringan syaraf 

(neurophyiological) dari sumber/ penerima dan setelah penyandian terjadi 
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dalam suatu situasi tatap muka, ditransformasikan ke dalam rangkaian getaran 

udara (gelombang suara) dan sinar-sinar cahaya yang terpantulkan (secara 

visual). Alat pengalihan sandi pada sumber/ penerima mentransformasikan 

fenomena energi fisik itu kembali ke dalam kata petunjuk paralinguistik, 

isyarat dan pikiran.  

  Karena itu pesan dipandang sebagai bentuk dan lokasi pikiran, 

verbalisasi, dan seterusnya, dalam diri individu. “Pesan” yang terdapat pada 

saluran di luar sumber/ penerima dalam bentuk energi fisik dan lebih cocok 

untuk dipandang sebagai isyarat (signal). Perbedaan pesan dan isyarat adalah 

perbedaan mekanistis murni suatu perbedaan yang semata-mata berdasarkan 

pada bentuk fisik yang diperoleh dari transformasi mekanistis dan pada lokasi 

ruang dimana pesan/ isyarat itu terdapat.  

b. Pesan sebagai bentuk struktural  

   Miller mempergunakan bentuk struktural suatu pesan untuk 

membedakan komposisinya ke dalam “tiga buah faktor yang prinsipal”: 

stimuli verbal (yang mencakup kata-kata/ lambang-lambang linguistik), 

stimuli fisik (yang mencakup isyarat atau gerakan, ekspresi muka dan 

sebagainya, dalam suatu interaksi tatap muka) dan stimuli vokal (yang 

mencakup petunjuk linguistik berupa kecepatan berbicara, kerasnya suara, 

infleksi, penekanan, aksen berbicara dan dalam interaksi tatap muka).  

c. Pesan sebagai pengaruh sosial  

Erat kaitannya dengan pandangan pesan sebagai bentuk struktural 

adalah  tinjauan komunikasi sebagai alat pengaruh sosial. Pandangan ahli 

komunikasi, Steve King, pesan sebagai suatu bentuk yang disandi, yang 

tersirat di dalamnya pengaruh sosial. Ia menulis “pesan itu secara sederhana 
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adalah perilaku memberi pengaruh yang berhubungan dengan kebutuhan”.  

d. Pesan sebagai penafsiran 

Perspektif psikologis komunikasi manusia adalah pandangan tentang  

pesan sebagai penafsiran lambang/ stimuli. Teori S-O-R (Stimulus-

Organisme-Respons) telah menempatkan komunikasi dalam proses 

interpretatif-perseptual dari penyandian stimuli melalui filter konseptual. Oleh 

karena itu, lokus memberikan perbedaan yang kurang berarti atau kurang 

penting antara proses penyandian dan pengalihan sandi; yakni, penyandian 

dan pengalihan sandi secara essensial menjadi proses yang sama berupa 

penafsiran atau persepsi makna dalam stimuli yang terpilih.  

e. Pesan sebagai refleksi diri 

Konsisten dengan perspektif psikologis komunikasi manusia adalah  

adanya aksioma yang sebenarnya bahwa pesan mencerminkan keadaan 

internal individu; yakni perilaku dalam bentuk tertentu, sikap, keyakinan, 

persepsi, nilai, citra, emosi dan sebagainya. Berllo secara jelas menyatakan 

bahwa “pesan merupakan peristiwa perilaku yang berhubungan dengan 

keadaan internal orang”. Keadaan internal yang sering dihubungkan dengan 

pesan adalah yang berhubungan dengan maksud (intent). Orang dapat 

mengkonseptualisasikan pesan sebagai perilaku simbolis yang dalam suatu 

cara tertentu dihubungkan dengan keadaan internal tertentu.  

f. Pesan sebagai kebersamaan (commonality) 

Mortensen mendefinisikan pesan sebagai kerja fungsi kelompok 

“satuan perilaku apapun berfungsi menghubungkan para anggota 

komunikasi”. Apabila komunikasi bertindak untuk menjadikan bersama 
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antara para komunikator, maka pesan itu merupakan variabel atau konsep 

untuk mencari fungsi yang menjadikan bersama tadi. 

  Tujuan setiap kegiatan adalah bahwa suatu pesan itu diterima dalam arti 

dijadikan milik bersama antara komunikan dan komunikator, dan dapat 

menghasilkan partisipasi aktif. Partisipasi itu adalah yang bersifat aktif, terbuka 

(overt) dan diyakini (covert), artinya tidak dalam bentuk luarnya saja diterima 

akan tetapi juga diyakini dalam hati. Proses meyakini suatu pesan adalah selalu 

melalui proses yang oleh Berlo disebut proses hubungan antara harapan dan 

manfaat. Jadi sesuatu yang diusulkan akan dapat diterima, apabila komunikan ada 

harapan akan memperoleh manfaat atau dalam istilah lainnya “expectation of 

reward” ada. Manfaat dapat diartikan dalam ari positif dan negatif. Positif jika 

kemungkinan memperolaeh sesuatu, negatif jika kemungkinan untuk menghindari 

sesuatu yang tidak menyenangkan (Susanto, 1977:10). 

  Gambaran pesan yang paling jelas adalah bahwa mereka 

menginformasikan sesuatu seolah-seolah mereka mengalami sendiri, ketika 

memberitahukan tentang peristiwa yang terjadi ditempat lain, tentang obyek yang 

mungkin ada dimasa lalu, atau tentang ide yang ada dalam pikiran orang lain. 

Pesan dan komunikasi simbolik umumnya berkaitan dengan gejala-gejala yang 

tidak teramati secara langsung (Krippendorff, 1991:18). 

1.5.4  Pesan Dalam Film 

  Pesan sebagai terjemahan dari “message” merupakan lambang bermakna 

(meaning full symbol) yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. 

Pada umumnya, komunikasi berlangsung menggunakan bahasa. Bahasa mampu 

membawakan pikiran atau perasaan seseorang baik mengenai hal konkret maupun 

abstrak, tidak saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, namun juga 
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yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam kajian film, pesan-pesan akan 

terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut serta terangkum dalam 

bentuk drama, action, komedi, horor, dan sebagainya. Jenis-jenis inilah yang 

dikemas oleh sutradara sesuai dengan tendensi masing-masing. Ada yang 

tujuannya sekedar menghibur, memberi penerangan, atau mungkin keduanya. 

  Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan dampak-

dampak yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek-efek tertentu. Dalam 

sebuah media massa termasuk juga film, semua pesan yang terkandung dapat 

ditangkap dan dipahami dengan cara menganalisanya. Pada dasarnya media massa 

mencakup pencarian pesan dan makna yang terdapat didalamnya. 

1.5.5  Konsep Tentang Persahabatan 

  Persahabatan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan 

saling mendukung antara dua orang atau lebih. Dalam pengertian ini, istilah 

“persahabatan” menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, 

penghargaan, dan afeksi. Sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan 

menunjukkan kesetiaan satu sama lain. Selera mereka biasanya sama, mereka 

menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, mereka juga akan terlibat dalam 

perilaku saling tolong menolong. Sahabat adalah perilaku yang seringkali tidak 

lebih daripada kepercayaan dan tidak merugikan atau menyakiti. 

Nilai yang terdapat dalam persahabatan seringkali apa yang dihasilkan 

ketika seorang sahabat memperlihatkan secara konsisten, kecenderungan untuk 

menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain. Simpati dan empati, serta 

kejujuran, seringkali ada dalam keadaan-keadaan yang sulit bagi orang lain untuk 

mengucapkan kebenaran. Saling pengertian., seringkali ada anggapan bahwa 

sahabat sejati sanggup mengungkapkan perasaan-perasaan yang terdalam, yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keinginan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepentingan_pribadi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simpati&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Empati
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kejujuran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebenaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian
http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
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mungkin tidak dapat diungkapkan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat 

sulit, ketika mereka datang untuk menolong. 

  Andi Mappiare (1982:161) berpendapat bahwa perasaan bersahabat 

merupakan ciri khas dan sifat interaksi remaja dalam kelompoknya. Menurut 

Lutte dalam F.J. Monks (1989:187) sifat ideal dari persahabatan adalah ditandai 

dengan saling tertarik (dalam hal yang sama), saling percaya, empati, serta jujur 

mengisi kekurangan yang lain. Jadi, inti dari persahabatan adalah: loyalitas (jujur 

dan setia), rasa simpati, dan tulus (tidak ada rasa segan, malu, kompetitif). Namun 

terkadang dalam hubungan persahabatan juga sering terjadi ketidak cocokan 

karena perbedaan pendapat, yang bisa menimbulkan kegoncangan didalamnya. 

  Pesan persahabatan dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah gagasan 

mengenai hubungan dua orang atau lebih yang dilandasi oleh tindakan dan 

kegiatan bersama untuk tujuan tertentu. Yang disampaikan oleh komunikator 

kepada khalayak luas melalui sebuah media film. 

   Adapun fungsi seseorang dalam menjalin persahabatan ada bermacam-

macam. Menurut Gottman & Parker 91987) dalam John W. Santrock (2003:227), 

disebutkan fungsi persahabatan sebagai berikut: 

a. Kebersamaan.  

Persahabatan memberikan para remaja teman akrab, seseorang yang 

bersedia menghabiskan waktu dengan mereka dan bersama-sama 

dalam aktivitas. 

b. Stimulasi.  

Persahabatan memberikan para remaja informasi-informasi yang 

menarik, kegembiraan dan hiburan.  
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c. Dukungan fisik.  

Persahabatan memberi waktu, kemampuan-kemampuan dan 

pertolongan. 

d. Dukungan ego.  

Persahabatan menyediakan harapan atas dukungan dorongan dan 

umpan balik, yang dapat membantu remaja untuk memperhatikan 

kesan atas dirinya sebagai individu yang mampu, menarik, dan 

berharga. 

e. Perbandingan sosial.  

Persahabatan menyediakan informasi tentang bagaimana cara 

berhubungan dengan orang lain dan apakah para remaja baik-baik saja. 

f. Keakraban / perhatian. 

Persahabatan memberikan hubungan yang hangat, dekat dan saling 

percaya dengan individu yang lain, hubungan yang berkaitan dengan 

pengakuan diri sendiri. 

  Dari beberapa konsep persahabatan diatas, dapat ditarik garis besar bahwa 

persahabatan adalah hubungan antara antara dua orang atau lebih yang terjalin 

karena adanya kesamaan minat, dan dilandasi dari beberapa fungsi persahabatan 

yang telah di jelaskan di atas. Jadi persahabatan memiliki suatu rasa kebersamaan, 

saling memberi stimulasi yang menghibur, saling memberi dukungan baik fisik 

dan ego, saling rasa saling percaya, dan saling perhatian, walau kadang tidak 

saling menyetujui, berbeda pendapat, terjadi pertengkaran, yang kesemuanya itu 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 
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1.5.6 Analisis Isi 

  Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisi isi mencakup prosedur-

prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua teknik 

penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahua, membuka wawasan baru, 

menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya. 

  Dalam sebuah analisis isi, tujuan dan target inferensi harus dinyatakan 

dengan  jelas. Target adalah apa masalah yang ingin diketahui oleh analis. Karena 

analisis isi memberikan pengetahuan yang seolah-olah dialami sendiri. Dalam 

melakukan analisis isi, minat dan pengetahuan analis menentukan kontruksi 

konteks untuk menarik inferensi (Krippendorff, 1991:15-25).  

  Kelebihan dari analisis adalah mampu menyajikan secara lebih sistematis, 

kuantitatif, dan deskriptif. Sementara kekurangannya tidak mampu menganalisa 

lekak-lekuk teks secara lebih detail. Dengan kata lain, analisis isi memiliki 

keterbatasan untuk menganalisis isi pesan apalagi sampai ke tingkat ideologis, 

padahal pesan dalam sebuah media terlebih media massa merupaka bangunan 

yang dibentuk dari struktur bahasa yang terdiri dari lambang-lambang dan 

berfungsi menyampaikan pesan dari si pengirim pesan melalui penerima pesan. 

Kurang lebih bisa dikatakan bahwa pesan dapat dianalisa melalui alat 

penghantarnya yaitu struktur tanda itu sendiri. 

  Analisis isi bisa diartikan sebagai metode untukmenganalisis semua 

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

surat, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya (Rahmat, 2002:889). 
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  Analisis isi bersifat kuantitatif. Dengan menggunakan perangkat statistik 

sebagai alat analisis, hal ini dapat mempermudah peneliti membuat kesimpulan 

secara ringkas dan obyektif. Oleh karena itu, dalam analisi isi, kuantitatif menjadi 

penting untuk mempermudah peneliti dalam mempresentasikan konsep-konsep 

secara akurat. 

 

1.6     Definisi Konseptual 

1. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konsepnya. (Krippendorf, 1991). 

2. Film adalah kumpulan gambar yang bergerak dinamis yang direkam 

melalui kamera video yang membentuk sebuah alur cerita yang dibuat 

dengan memasukkan unsur seni dan komersial di dalamnya. 

3. Pesan bisa diartikan sebagai nasihat, perintah, amanat, yang disampaikan 

lewat orang lain. Pesan tidak lepas dari komunikasi massa yang bersifat 

umum. Karena ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak untuk 

perorangan. 

1.7  Kategorisasi 

  Penelitian yang menggunakan analisis isi validitas serta hasil-hasilnya 

sangat bergantung pada kategori-kategorinya. Menurut Gottman & Parker 91987) 

dalam John W. Santrock (2003:227), disebutkan fungsi persahabatan setidaknya 

ada enam, yaitu kebersamaan, stimulasi, dukungan fisik, dukungan ego, 

perbandingan sosial, dan keakraban / perhatian. Adapun kategorisasi yang disusun 

dalam penelitian untuk analisis film “The Book Thief” adalah sebagai berikut: 
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1. Kategorisasi Kebersamaan 

Kebersamaan dalam kategori ini dapat diartikan sebagai persahabatan 

yang memberikan keakraban, dan menghabiskan waktu bersama-sama 

dalam kondisi apapun. Adapun sub kategorisasi dalam kategori 

kebersamaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Keakraban  

b. Bercengkerama  

2. Kategorisasi Stimulasi 

Kategori ini dapat diartikan persahabatan yang saling memberikan 

hiburan, kegembiraan, dukungan, dorongan, dan informasi-informasi yang 

menarik. Adapun sub kategorisasi dalam kategori stimulasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghibur  

b. Memberi informasi 

3. Kategorisasi Dukungan Fisik 

Kategori ini dapat diartikan persahabatan yang bersedia saling  memberi 

waktu, kemampuan, dan pertolongan. Adapun sub kategorisasi dalam 

kategori dukungan fisik adalah sebagai berikut: 

a. Membantu dengan tenaga 

b. Menunggu  

4. Kategorisasi Perhatian 

Kategori ini dapat diartikan hubungan persahabatan yang hangat, dekat, 

dan saling percaya satu sama lain, dan saling memberi perhatian. Adapun 

sub kategorisasi dalam kategorisasi perhatian adalah sebagai berikut: 

a. Berempati  
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b. Bersimpati  

 

1.8   Metode Penelitian 

1.8.1    Tipe Penelitian 

   Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Deskriptif merupakan metode yang meneliti dengan menetapkan 

sejumlah kategori beserta indikatornya yang bertujuan untuk mencari data.  

Sedangkan riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan 

suatu masalah yang hasilnya dapat di generalisasikan. 

1.8.2 Analisis Isi 

    Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

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

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

sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, 

analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. 

Sebagaimana semua teknik penelitian, analisis isi bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan “fakta” dan panduan praktis 

pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah  kuantitatif, dengan 

menggunakan perangkat statistik sebagai 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 

mempresentasikan konsep-konsep secara akurat. 

1.8.3 Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa semua 

scene yang terdapat dalam film The Book Thief yang di sutradarai oleh Brian 

Pervical dan di produseri oleh oleh Karen Rosenfelt dan Ken Blancato. Film ini 
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diproduksi tahun 2013, dan berdurasi 131 menit. Ruang lingkup ini bertujuan 

untuk membatasi obyek penelitian yang akan diteliti dan mempermudah dalam 

pengelompokan kategori. 

1.8.4 Unit Analisis 

  Unit analisis isi dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis scene 

dalam film The Book Thief, untuk membatasi isi penelitian yang telah jelas dalam 

pengkategoriannya. Penelitian ini diarahkan pada setiap scene yang berisi dialog 

dan adegan yang mengandung pesan persahabatan. 

1. Unit analisis visual adalah adegan atau perilaku yang dilakukan oleh 

pemain baik sendiri maupun bersama pemain lainnya yang menunjukkan 

adanya pesan persahabatan. 

2. Unit analisis audio adalah segala bentuk dialog atau perkataan yang 

diucapkan oleh pemain dalam menokonkan karakter dalam cerita yang 

mengandung pesan persahabatan. 

1.8.5 Satuan Ukur 

  Satuan ukur dari penelitian ini adalah frekuensi kemunculan pesan 

persahabatan yang terdapat dalam scene di film”The BookThief” mealui dialog 

dan adegan tokoh dalam film. 

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan dua cara, yaitu: 

1. Pengamatan 

Peneliti mengamati dan menganalisa film, kemudian 

memilih scene mana yang mengandung pesan persahabatan. 

2. Dokumentasi 
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Peneliti mendokumentasikan scene-scene yang dinilai 

mengandung pesan persahabatan dengan cara mengcapture scene 

tersebut lalu menelitinya kembali. Peneliti juga menggunakan 

kepustakaan yaitu, data-data dari luar berupa jurnal, buku, data dari 

intermet, maupun dalam bentuk artikel lainnya untuk 

mempermudah penelitian. 

Setelah melakukan pengamatan dan kategorisasi terhadap 

obyek penelitian, peneliti membuat lembar koding untuk 

memasukkan data hasil dari kategorisasi yang akan diisi oleh 

coder. Coder adalah orang yang diminta memberi penelitian dan 

mengisi lembar coding pada kategorisasi yang dibuat peneliti. 

Dalam penelitian ini diperlukan minimal dua orang coder, dan 

coder itu sendiri adalah orang yang mengerti tenteng audio-visual 

dan dapat memahami isi film yang menjadi bahan penelitian. 

Coder yang  pertama adalah Marcelina Rachmawati, dia adalah 

mahasiswi Universitas Merdeka Malang jurusan Ilmu Komunikasi 

konsentrasi audio visual. Coder kedua adalah Nina Nur Fitriana, 

dia adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang jurusan 

Ilmu Komunikasi konsentrasi audio visual. Berikut adalah contoh 

tabel pada lembar coding yang dibuat oleh peneliti. 
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Tabel 2.1 

Contoh Tabel Koding 

 

Scene 

Kategorisasi  

K1 K2 K3 K4 

SK1 SK2 SK1 SK2 SK1 SK2 SK1 SK2 

         

         

         

Jumlah         

Keterangan: 

K1 : katerorisasi kebersamaan    

K2 : kategorisasi stimulasi     

K3 : kategorisasi dukungan fisik 

K4 : kategorisasi perhatian 

SK1: Sub Kategorisasi ke 1 

SK2: Sub Kategorisasi ke 2 

1.8.7 Teknik Analisi Data 

  Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

distribusi frekuensi yang merupakan teknik analisa untuk mengetahui frekuensi 

kemunculan masing-masing kategori. Dalam penerapannya, data berupa setiap isi 

pesan persahabatan yang terdapat di film “The Book Thief” dimasukkan kedalam 

kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

dari setiap kategori tema penelitian. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabel 3.1 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE (%) 

Kebersamaan   

Stimulasi   

Dukungan fisik   

Perhatian   

JUMLAH   

 

1.8.8 Uji Reliabilitas 

  Untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 

maka perku dilakukan uji reliabilitas terhadap kategorisasi yang telah ditetapkan, 

dan dibantu oleh dua orang koder untuk mencari tingkat persetujuannya. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: peneliti menunjuk orang 

lain (koder) untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan peneliti, yaitu 

mengamati  dan memasukkan data scene kedalam kategori yang telah ditentukan 

dengan menggunakan sebuah format kemudian mengisinya. Untuk mencapai 

tingkat reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefinisian batasan 

kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian dan pelatihan terhadap koder. 

  Dari hasil reliabilitas ini akan diketahui beberapa yang disetujui dan yang 

didapatkan oleh peniliti dan koder. Hasilnya kemudian dihitung dengan rumus 

Holsty sebagai berikut:    

  2M 

 Reliabilitas  (R)  =   

         N1 + N2  

Keterangan : 

R = nilai reliabilitas 

M = jumlah yang disepakati peneliti dengan koder 1 

N1 = total jumlah koding peneliti  

N2 = total jumlah koding koder 1  


