
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi melalui suatu media atau alat dalam kehidupan saat ini 

sudah sangat beragam dan semakin berinovasi untuk membantu aktivitas 

sosial manusia dengan manusia lainnya, apalagi jika ditunjang dengan media 

komunikasi yang membuat komunikasi menjadi lebih cepat, efektif dan 

efisien. Menurut Nurudin (2007), komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik) yang meliputi surat kabar 

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

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

Komunikasi dapat memberikan sesuatu kepada orang lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui alat). 

Dari bermacam bentuk media komunikasi seperti apa yang jelaskan di 

atas, film juga termasuk sebagai media komunikasi. Film adalah bentuk 

komunikasi massa elektronik yang berupa media audio visual yang bisa 

menjadi daya pikat bagi penonton untuk menyaksikan film, film juga 

merupakan salah satu media atau saluran penyampaian pesan, baik verbal 

maupun nonverbal ( antara lain ekspresi dan bahasa tubuh) 

Film hadir sebagai bagian dari kebudayaan massa, yang muncul 

seiring dengan perkembangan masyarakat perkotaan dan industri yang 

merupakan sebagai bagian dari budaya massa yang popular. Film adalah 
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suatu seni yang dikemas untuk dijajakan sebagai komoditi dagang film, 

sehingga merupakan budaya komersial yang memiliki khalayak yang luas. 

Dalam hal ini film menjadi salah satu media hiburan yang diminati oleh 

masyarakat saat ini. Karena selain mempunyai muatan hiburan film juga 

dapat memproduk pesan pendidikan, kebudayaan dan pesan sosial yang akan 

disampaikan oleh khalayak umum lewat teknologi kamera, warna, dialog, 

gambar, musik dan suara. 

Saat ini dapat dikatakan dunia perfilman Indonesia sedang dalam era 

kebangkitan, salah satu indikasi kebangkitan dunia perfilman Indonesia itu 

dapat dilihat dari  tingkat pertumbuhan jumlah produksi yang sudah sangat 

pesat. Dapat dikatakan saat ini merupakan era kebangkitan disebabkan karena 

sebelum era ini dunia perfilman indonesia mengalami “mati suri” pada awal 

tahun 90’an hingga akhir 90’an yang hanya memproduksi karya film rata – 

rata hanya 2 sampai 3 film pertahunnya, selain itu film-film Indonesia pada 

saat itu didominasi oleh film-film bertema seks yang meresahkan masyarakat. 

 Film pertama yang muncul di era kebangkitan dunia perfilman 

Indonesia ini adalah Cinta dalam Sepotong Roti karya Garin Nugroho. 

Setelah itu muncul Mira Lesmana dengan Petualangan Sherina dan Rudi 

Soedjarwo dengan Ada Apa dengan Cinta? (AADC) yang sukses di pasaran, 

dan hingga sampai saat ini jumlah produksi film Indonesia terus meningkat 

pesat meski masih didominasi oleh tema-tema film horor dan film remaja.  
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Berbeda dengan rumah produksi – rumah produksi lain yang 

kebanyakan memproduksi film – film yang bertema horor dan remaja atau 

percintaan, Alenia Pictures mengangkat sebuah tema film yang berbeda yaitu 

film dengan tema keluarga dan pendidikan.yang berjudul “Serdadu 

Kumbang” yang menyampaikan pesan – pesan sosial dan disampaikan secara 

baik. Film ini memang sengaja disajikan untuk semua umur karena film yang 

bertemakan keluarga dan pendidikan ini dirasa akan jauh lebih mendidik atau 

memberikan edukasi bagi para penonton yang akan membawa efek positif 

dibandingkan dengan film bertemakan remaja atau percintaan berbagai 

romantisme-nya ataupun dengan film yang bertemakan horor yang 

menyeramkan. 

Film karya Ari Sihasale yang berjudul “ Serdadu Kumbang ” ini 

merupakan film bertema keluarga dan pendidikan yang mengisahkan tentang 

3 anak laki – laki kelas 6 SD yang bersahabat akrab yaitu Amek, Umbe, dan 

Acan. Film ini meceritakan bagaimana kondisi dan situasi pendidikan 

sekolah, yang tahun sebelumnya murid-murid di hampir seluruh Indonesia 

banyak yang tidak lulus ujian nasional. Berbekal pengalaman itu, guru-guru 

SD & SMP 08 semakin memperketat sistem belajar dan mengajar. Namun 

penegakkan kedisiplinan yang kaku, menimbulkan dampak bagi murid-murid 

yang masih dalam usia pertumbuhan. Paling tidak bagi Amek, Acan dan 

Umbe. 

Ketiga lelaki kecil ini kerap belajar mengaji pada Papin, seorang 

kakek yang penyayang. Papin mengajari nilai-nilai agama dan moral kepada 
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anak-anak itu dengan cara yang halus dan bijaksana. Papin pula yang melihat 

bakat Amek yang mahir mengendalikan kuda, bahkan ia selalu menang dalam 

lomba pacuan kuda yang sering dilaksanakan di kampungnya. 

Amek adalah salah satu murid dari sekian banyak murid SDN 08 yang 

tidak lulus ujian tahun sebelumnya. Sejumlah faktor menjadi latar belakang 

ketidaklulusan para murid disekolah itu, entah fasilitas pendidikan yang 

kurang, gaya pendidikan sekolah yang terlampau keras, atau Orang tua yang 

sering berkontribusi dalam ketidak seringnya murid tidak masuk sekolah 

dengan alasan ikut membantu panen. 

 Sebetulnya Amek adalah anak yang baik, namun sifatnya yang 

introvert, keras hati dan cenderung jahil, membuat ia sering dihukum oleh 

guru-gurunya disekolah. Sebaliknya Minun kakaknya, ia duduk dibangku 

SMP dan selalu juara kelas. Ia juga sering menjuarai lomba matematika 

sekabupaten. Sederet piala dan sertifikat berjejer diruang tamu mereka. 

Minun adalah ikon sekolah, kebanggaan keluarga dan masyarakat. 

Minun dan Amek tinggal bersama ibunya, Siti, di desa Mantar. Suatu 

desa yang terletak dipuncak bukit, jauh dari perkotaan. Suami Siti, Zakaria, 

sudah tiga tahun bekerja di Malaysia tapi tidak pernah pulang, apalagi 

mengirimkan mereka uang. Diluar desa indah yang tertata rapi itu, ada sebuah 

pohon yang tidak begitu tinggi namun letaknya persis dibibir tebing, 

menghadap kelaut lepas. Orang kampung sekitar menyebutnya pohon cita-

cita. Pohon itu memang unik. Hampir disetiap dahan diikat dengan tali yang 
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menjulur kebawah karena ujungnya diberi pemberat. Secarik kertas 

bertuliskan nama seseorang berikut cita-citanya, dan dimasukan ke dalam 

botol berwarna - warni hingga pohon cita-cita itu terlihat begitu indah. 

Minun sangat menyayangi Amek, bukan saja karena adiknya itu tidak 

lulus ujian tahun lalu, lebih dari itu, Amek memiliki kekurangan lahir, 

bibirnya sumbing. Namun di balik kekurangannya yang di miliki, Tuhan 

memberikan Amek banyak kelebihan, salah satunya ia mahir berkuda. Sering 

orang bertanya: “apa cita-cita Amek kelak?” Amek tidak pernah 

menjawabnya, bahkan jika gurunya yang bertanya sekalipun. Amek takut 

kalau orang-orang akan mentertawakannya. Ia sadar betul, kekurangan yang 

ia miliki telah menjauhkan dirinya dari cita-citanya 

Film “Serdadu Kumbang” ini sangat menarik, yang didalamnya 

mengandung pesan pendidikan dan kemanusiaan yang sangat kuat. Pesan – 

pesan pendidikan didalam film ini dapat diperankan dengan baik oleh Ririn 

Ekawati sebagai Bu Guru Imbok yang selalu memprotes dan menolak secara 

tegas segala bentuk kekerasan dalam pendidikan yang terjadi di dalam 

sekolah seperti yang dilakukan oleh Pak Alim ( Lukman Sardi ) yang selalu 

menempa murid dengan disiplin kaku dan keras. Sedangkan pesan 

kemanusiaan dalam film ini kerap disampaikan oleh Papin, seorang kakek 

yang penyayang. Papin mengajari nilai-nilai agama dan moral kepada anak-

anak itu dengan cara yang halus dan bijaksana. . Pesan kemanusiaan dalam 

film ini cenderung lebih dominan diceritakan atau digambarkan dari pada 

pesan pendidikan. 
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Peneliti tertarik untuk meneliti film karya Ari Sihasale yang berjudul 

“Serdadu Kumbang” ini karena memiliki pesan kemanusiaan yang 

disampaikan dengan sangat kuat yang merupakan suatu pesan positif yang 

dapat memberikan edukasi maupun motivasi bagi para penonton film jika 

dibandingkan dengan film – film yang bertemakan horor, remaja atau 

percintaan, komedi dan lainnya yang cenderung hanya bersifat menghibur 

saja. Kemudian oleh peneliti ataupun penelitian ini, yang akan dikaji lebih 

jauh adalah frekuensi kemunculan pesan kemanusiaan. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti seberapa banyak frekuensi kemunculan scene 

yang berisi pesan kemanusiaan, dengan mengambil judul “Kecenderungan 

Pesan Kemanusiaan Dalam Film Karya Ari Sihasale (Analisis Isi Pada 

Film “Serdadu Kumbang” Karya Ari Sihasale (2011))” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti  dapat menarik sebuah 

rumusan masalah sebagai berikut: “Seberapa besar kecenderungan munculnya 

scene yang mengandung pesan kemanusiaan dalam film “Serdadu Kumbang” 

karya Ari Sihasale ?“ 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menguraikan seberapa besar frekuensi kemunculan 
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scene yang mengandung pesan kemanusiaan dalam film “Serdadu Kumbang” 

karya Ari Sihasale 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Untuk para masyarakat penikmat film, hasil penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan masukan untuk menangkap pesan yang 

terkandung dalam film yang mereka tonton, sehingga film juga bisa 

berguna sebagai media pembelajaran bagi mereka. 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada 

umumnya, dan mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang tertarik pada 

penelitian analisis isi dari sebuah karya film khususnya yang memiliki 

kaitan dengan kemanusiaan, sehingga dapat memberikan wawasan 

sekaligus referensi bagi peneliti yang lain ketika melakukan penelitian 

yang sejenis. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Kemanusiaan 

Menurut Wahyu (2005), kemanusiaan atau kata lainnya humanisme 

(diadaptasi dari kata ‘humanism’ dalam bahasa Inggris) adalah aliran 

atau sifat-sifat yang dimiliki manusia yang bertujuan menghidupkan 

rasa perikemanusiaan dan mendambakan pergaulan sosial menjadi lebih 

baik. Sedangkan perikemanusiaan merupakan sifat-sifat yang layak bagi 

manusia seperti berbuat baik, tidak jahat, suka menolong dan 

bertenggang rasa. Muhammadun (2004), Kemanusiaan merupakan 

‘kesadaran, sikap perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam 

hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan 

memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya’. 

Sebagai penentu kemanusiaan, akal dan budi pasti selalu menuntut 

suasana yang menggambarkan dijaminnya kemanusiaan tersebut. 

Wujudnya ialah suatu suasana kehidupan yang penuh ditaburi oleh rasa 

kasih antar anggota masyarakat sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan 

karena manusia hidup selalu memerlukan pertolongan yang lain. 

Ditengah kehidupan sifat kebersamaan harus lebih menonjol. 

Disamping itu faktor kemanusiaan pasti menduduki tempat yang utama. 

Ukuran tindakan manusia sebagai bagian dari masyarakat keseluruhan, 

bukan berupa tindakan itu menguntungkan dirinya melainkan berupa 
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seberapa jauh tindakan itu menguntungkan serta menyempurnakan 

kemanusiaan masyarakat disekitarnya. (Widhagdo,1991;30) 

 Darji (1981), ‘kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu 

makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, karsa dan cipta’. Karena 

potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. 

Dengan akal budinya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma 

kemanusiaan terutama sifat manusia yang merupakan esensi dan 

identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan 

adalah sifat-sifat manusia sebagai makhluk berbudi yang memiliki 

potensi pikir, karsa dan cipta yang menyadari nilai-nilai dan norma-

norma kemanusiaan karena manusia menduduki atau memiliki martabat 

yang tinggi. 

Yafie (1997), manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, ia 

dilengkapi dengan dua komponen penting dalam dirinya, yaitu: (1) 

nafsu, merupakan daya penggerak, mendorong aktivitas dan 

membangkitkan dinamika dalam kehidupan sehari-hari. (2) akal 

pikiran, merupakan daya pengendali atas nafsu supaya dapat terarah 

sampai kepada sasaran-sasaran yang dituju dalam hidupnya. Jika 

didalam diri setiap manusia akal pikiran mampu mengendalikan nafsu, 

maka manusia akan memiliki kesadaran bahwa kehadirannya di muka 

bumi ini tidak sendiri, dia bersama dengan sesama manusia, dia 

bersama makhluk dan benda lain yang juga ciptaan Tuhan. Semuanya 

diberi peran dan peluang yang sama untuk membangun dan menjaga 
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keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi ini. Disini nilai-nilai 

persamaan, keadilan dan toleransi terlihat dominan menguasai alam 

pikiran dan jiwa manusia semacam itu. 

 

Tidak hanya itu, manusia yang memiliki keseimbangan juga 

dilengkapi dengan sikap terbuka, jujur dan menghargai orang lain, 

bertanggung jawab, ikhlas, berani, memiliki rasa cinta kasih dan 

sebagainya. Lebih jauh lagi dia sadar akan hak dan kewajiban, baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebaliknya, 

perlakuan buruk manusia sebagai anggota masyarakat akan membuat 

ketidakseimbangan kehidupan yang secara otomatis mempercepat 

proses kehancuran kemanusiaan itu sendiri. 

 

Unsur-unsur pembentuk keutuhan kemanusiaan yang pertama 

adalah unsur kebadanan yaitu seseorang mampu untuk mengatur 

badannya sendiri secara baik (tahu jumlah dan mutu yang seharusnya 

dia makan, minum, olahraga, istitahat, tidur, berpakaian, tempat tinggal, 

dan seterusnya). Kedua ialah unsur penalaran, pengembangan penalaran 

dilakukan mengikuti perkembangan kesiapan unsur kebadanan yang 

menunjang fungsi penalarannya, seperti kesiapan otak kiri dan otak 

kanan, kemampuan analitis dan sintetis, kecerdasan fikiran dan 

emosional. Ketiga unsur komunikasi, yaitu dengan menegakkan budaya 

baca tulis dan pergaulan yang baik, pengetahuan bahasa yang 
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menyangkut keilmuan, keagamaan, pergaulan, lingkungan, dan alam.  

Keempat unsur etika, kesadaran akan keterkaitan kehidupan antara 

sesama manusia, lingkungan, alam, dan peralatan mengharuskan kita 

berupaya membangun tata nilai, bersepakat untuk menegakkan sopan 

santun dalam tata karma pergaulan, jati diri dalam kepribadian, dan 

akhlakul karimah dalam kehidupan kemasyarakatan. Kelima unsur 

ketaqwaan, kesadaran akan keyakinan dan moralitas ini akan 

melahirkan fikir dan tindak yang benar. Manusia akan menemukan 

dirinya sebagai perpanjangan tangan Maha Pencipta, membangun 

kesejahteraan alam dan kemanusiaan yang berkesinambungan, 

mengejar pahala dan menjauhi perbuatan dosa (Anonim, 2005). 

Widhagdo (1983), sebagai manusia yang sadar akan peranannya 

sebagai pengemban nilai-nilai moral harus berusaha memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh penerangan akal budi dan berusaha 

menaatinya, harus melatih diri mengekang dan mengendalikan hawa 

nafsu dan berusaha membatasi segala keinginan dalam segala segi. Hal 

itu akan menyadarkan manusia pada keasasian pihak lain sebagai 

sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga menuntut manusia dengan 

penuh kesadaran memperlakukan pihak lain sebagai manusia pula. 

Menurut hak-hak kemanusiaannya kesadaran itu mutlak diperlukan agar 

dalam setiap tindakan memiliki batas tertentu dan selalu mengukur 

semua perbuatan dengan kacamata kemanusiaan. 
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Dengan demikian, kaitan antara kemanusiaan dengan film adalah 

bahwa film sesungguhnya mempunyai tanggung jawab dan dapat 

berperan penting untuk kemajuan kemanusiaan, karena pada dasarnya 

film dapat memberikan edukasi, pandangan baru, dan inspirasi pada 

masyarakat. Sehingga dapat dikatakan kemanusiaan disini merupakan 

esensi dalam film “Serdadu Kumbang”. 

1.5.2 Film 

Film pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu 

film cerita dan film non-cerita. Film cerita dan film non-cerita ini saling 

mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis film yang memiliki ciri, 

gaya, corak dan tema masing-masing yang berbeda. 

Dalam Sumarno (1996) pada dasarnya film dapat dikelompokkan 

kedalam dua kelompok besar, yaitu kategori film cerita dan non cerita. 

Namun dalam perkembangannya film cerita dan non cerita saling 

mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis film yang memiliki ciri, 

gaya, dan corak masing-masing, diantaranya adalah: 

 

1. Film Cerita 

Film cerita memiliki berbagai macam jenis (genre). Dalam 

hal ini genre atau jenisnya dapat diartikan sebagai jenis film yang 

ditandai dengan tema, gaya, bentuk, atau isi tertentu dari sebuah 

film.Film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan 

dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film cerita bersifat 
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komersial, artinya dipertunjukkan di bioskop dengan harga karcis 

tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan 

tertentu. Contoh: film drama, film horor, film fiksi, ilmiah, komedi, 

laga, musikal, dan lain-lain. 

Film cerita dapat diartikan sebagai pengutaraan suatu cerita 

atau ide, yang diaplikasikan ke dalam media gambar-gambar atau 

suara. Jadi cerita adalah sebuah bungkusan atau kemasan yang 

memungkinkan pembuat film melahirkan suatu realitas rekaan yang 

merupakan suatu alternative dari realitas penikmatnya 

2. Film Non Cerita 

Film non cerita merupakan kategori film yang nengambil 

kenyataan sebagai subjeknya. Jadi merekam kenyataan daripada fiksi 

tentang kenyataan. Pada mulanya hanya ada dua tipe film non cerita 

ini yakni yang termasuk diantaranya adalah: 

a. Film Faktual: pada umumnya hanya menampilkan fakta, kamera 

sekedar merekam peristiwa. Biasanya hadir sebagai film cerita 

dan film dokumentasi. 

b. Film Dokumenter: wahana yang tepat untuk mengungkapkan 

realitas, menstimuli perubahan. Jadi, yang terpenting 

menunjukkan realitas kepada masyarakat secara normal. 

 

Dalam proses pembuatan film diperlukan untuk melibatkan 

beberapa keahlian tenaga kreatif yang harus menghasilkan suatu 
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keutuhan, saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain. 

Perpaduan antara sejumlah keahlian ini menjadi salah satu syarat utama 

bagi lahirnya film yang baik. 

Di dalam film terdapat berbagai macam unsur – unsur yang dapat 

mempengaruhi kualitas suatu. Menurut Marselli Sumarno (1996:34-43) 

unsur-unsur dalam pembuatan film adalah: 

A. Sutradara 

Sutradara, adalah seorang yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan pembuatan sebuah film yang meliputi pengaturan dan 

pengarahan kepada kerabat kerja dan pemeran. Ia memimpin 

pembuatan film meliputi yang harus tampak oleh penonton. 

Tanggungjawabnya meliputi aspek kreatif, baik interpretative 

maupun teknis, dari sebuah produksi film. Sutradara juga mengatur 

laku di depan kamera dan mengarahkan akting serta dialog, ia pun 

bertugas mengontrol posisi kamera, suara, pencahayaan, disamping 

hal-hal lain yang menyumbang pada hasil akhir sebuah film. 

 

B. Penulis Skenario 

Penulis scenario, adalah orang yang mempunyai keahlian 

membuat transkrip sebuah film dalam bentuk tertulis. Tugas dari 

penulis scenario ini adalah membangun cerita yang baik dan logis. 

Karakteristik tokoh dapat terungkap dengan jelas, penjabaran 
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gagasan pun dapat tertuang dengan jelas mengawali jalan cerita, 

perwatakan dan bahasa yang dipergunakan. 

C. Penata Fotografi 

Penata fotografi adalah tangan kanan sutradara didalam 

kerja lapangan. Ia bekerja bersama sutradara untuk menentukan 

jenis-jenis shot yang dipakai dalam pengambilan gambar. 

Termasuk menentukan jenis lensa maupun filter apa yang akan 

digunakan. 

D.  Penyunting 

Bertugas menyusun hasil syuting hingga membentuk 

pengertian cerita. Bekerja di bawah pengawasan sutradara tanpa 

mematikan kreatifitas, sebab bekerja berdasarkan suatu konsepsi. 

E. Penata Artistik 

Tata artistik, bertugas menyusun segala sesuatu yang 

melatarbelakangi cerita film, yakni yang menyangkut pemikiran 

tentang setting. Setting merupakan tempat berlangsungnya cerita 

film/ tempat pengambilan gambar dalam sebuah film. 

 

F. Penata Suara 

Tata suara, dikerjakan di studio musik, yang bekerjanya di 

bantu oleh tenaga pendamping seperti perekam suara di lapangan 

maupun di studio. Fungsi suara yang terpokok memberikan 

informasi lewat dialog dan narasi. 
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G. Penata musik 

Menata paduan bunyi (yang bukan efek suara) mampu 

menambah nilai dramatik dalam sebuah karya film. 

H. Pemeran 

Adalah seseorang yang mampu dan pandai membawakan 

diri sendiri dan tingkah laku orang lain. 

 

Penyampaian suatu pesan dalam sebuah karya film dengan 

menggunakan bahasa-bahasa film, yang kemudian di bangun melalui 

suatu kode-kode tertentu sehingga dapat menghasilkan gambar yang 

sedemikian rupa, sehingga khalayak akan mengetahui maksud dari 

gambar-gambar yang disajikan dari film tersebut. 

Bahasa film memiliki tata bahasa berupa teknik-teknik shooting 

atau pengambilan gambar. Bahasa film tersebut antara lain: 

1. Scene 

Gabungan dari beberapa shot yang nantinya akan menjadi 

sebuah cerita. Scene dibatasi tempat dan waktu. Jika tempat dan 

waktu berubah maka berubah pula scene-nya atau yang biasa 

disebut adegan. 

2. Shot 

Unit visual terkecil yang berupa potongan film, berapa pun 

panjang atau pendeknya yang merupakan hasil dari satu 
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pemotretan. Dalam tahap penyuntingan, sebuah shot panjang dapat 

dipotong-potong pendek sesuai dengan keperluan. 

3. Extreme Long Shot 

Pengambilan gambar yang diambil dari jarak sangat jauh, 

mulai kira-kira 200 meter sampai dengan jarak yang lebih jauh lagi. 

Tujuan dari pengambilan gambar ini antara lain untuk 

memperlihatkan kepada audiens mengenai situasi geografisnya. 

Adapun maknanya adalah memperlihatkan hubungan sosial antara 

tokoh satu dengan yang lainnya. 

4. Long Shot    

Pengambilan gambar jarak jauh, tujuannya untuk 

memperlihatkan hubungan antara subyek dan latar belakang. 

Makna dari pengambilan gambar ini sebagai konteks scope, jarak 

publik. 

5. Medium Shot 

Pengambilan gambar yang diambil lebih dekat lagi pada 

subyeknya dibandingkan longshot. Tujuannya untuk memotret 

adegan pengenalan, terutama sebagai transisi dari long shot ke 

close shot. Maknanya untuk menunjukkan hubungan personal. 

6. Close Up 

Pengambilan gambar pada jarak yang sangat dekat dan 

hanya bagian kecil subyek, sehingga gambar yang dihasilkan 

subyek memenuhi ruang frame. Tujuannya untuk mengungkapkan 
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pentingnya obyek dan sering memiliki arti simbolik. Maknanya 

adalah keintiman. 

7. Extreme Close Up 

Pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian dari 

sebuah benda atau bagian manusia. Maknanya mengungkapkan 

detail reaksi manusia, keberadaan benda-benda kecil tetapi yang 

sangat vital dalam suatu rangkaian cerita. 

8. Low Angle 

Sudut pengambilan gambar dari tempat yang letaknya lebih 

rendah dari obyek. Maknanya membuat seseorang nampak 

kelihatan mempunyai kekuatan yang lebih menonjol dan akan 

kelihatan kekuasaannya. 

9. High Angle 

Sudut pengambilan gambar dari tempat yang lebih tinggi 

dari obyek. Maknanya memberikan kepada penonton suatu 

kekuatan atau rasa superioritas. 

 

10. Straigh Angle  

Sudut pengambilan gambar secara normal. Sudut ini 

biasanya berketinggian setinggi dada dan sering digunakan pada 

acara yang gambarnya tetap. Maknanya lebih bersifat netral atau 

biasa. 

11. Komposisi 
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Suatu cara meletakkan obyek pada bidang gambar agar 

enak dipandang. Tujuannya agar penonton tidak kehilangan pusat 

perhatian. 

12. Lighting 

Di dalam sebuah produksi audio visual, pencahayaan/ 

lighting terbagi menjadi dua jenis yaitu natural light (sinar 

matahari) dan artificial light (cahaya buatan). Cahaya ini digunakan 

sebagai sumber cahaya utama dalam syuting. 

13. Fade 

Teknik penyuntingan gambar berupa transisi. Maknanya 

untuk menunjukkan pergantian waktu ataupun adegan. 

14. Fade In 

Gambar kelihatan pada layer kosong. Maknanya sebagai 

sebuah permulaan. 

15. Fade Out 

Gambar di layer menjadi hilang. Maknanya untuk 

menunjukkan akhir dari film/ sebagai penutupan. 

16. Cut 

Pindah dari gambar satu menuju ke gambar yang lain. 

Maknanya suatu kesinambungan atau menarik. 

17. Wipe 

Gambar terhapus dari layar. Memiliki makna sebagai 

penentuan atau kesimpulan. 
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18. Soundtrack film 

Satu atau beberapa buah lagu yang diciptakan khusus 

sebagai bagian dari dalam cerita ataupun sebagai penambah 

suasana dalam film atau sebagai ciri khas film. 

19. Ilustrasi Musik 

Irama atau iringan musik yang sengaja di tambahkan dalam 

satu adegan untuk menambah kesan (dramatisir) sehingga dapat 

memperkuat nuansa dalam cerita. 

20. Sulih suara 

Pengisian suara dan penerjemahan materi kecakapan dalam 

film, yaitu film yang menggunakan bahasa asing yang dilakukan 

oleh seorang dubber. 

21. Sound Effect 

Suara yang ditimbulkan sebagai latar belakang bagi suara 

adegan dalam sebuah kisah yang sedang dipertunjukkan dalam film 

 

   1.5.2.1 Film Sebagai Media Penyampai Pesan dan Media Komunikasi 

Massa 

 Dalam ranah media massa, film tidak hanya lagi semata – 

mata hanyalah sebuah bentuk dari karya seni saja, tetapi film juga 

dimaknai sebagai suatu media komunikasi massa yang ada di 

dalam masyarakat. Dalam pandangan tersebut, film dapat dimaknai 

sebagai pesan – pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis 
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yang mengilhami suatu hakekat, fungsi, dan efek yang timbul dari 

proses komunikasi massa. 

Dalam ilmu komunikasi, istilah pesan (messages) selain 

sebagai salah satu komponen dalam komunikasi, juga memiliki 

pengertian tersendiri. Fiske (2004;49) menerangkan bahwa: 

“Kita menemukan pengertian message sebagai produk fisik 
yang nyata dari sumber penyusun sandi. Apabila kita berbicara, 
maka pembicaraan kita itu adalah message. Apabila kita menulis, 
maka tulisan kita itu adalah message. Apabila kita melukis, maka 
gambar itu adalah message. Apabila kita melambai, maka gerakan 
tangan, air muka kita adalah message.” 

  

Dari uraian diatas, maka dapat dimengerti bahwa message 

mengandung dua pengertian, pertama bahwa segala usaha fisik 

manusia dapat merupakan message, kedua bahwa ia merupakan inti 

dari komunikasi. 

Pun demikian dengan penjelasan Marshal Mc Luhan dalam 

tulisannya yang berjudul “The Medium is The Message” yang 

dimuat dalam buku “The Process and Effect of Mass 

Communication” yang disusun oleh Wilbur Schramm dan Donald 

F Roberts, mengatakan bahwa: 

“contohnya cahaya listrik dapat membuktikan 
penyorotan dalam hubungan ini. Cahaya listrik adalah 
informasi yang murni. Ia merupakan medium tanpa 
message, sebagaimana adanya, terkecuali bilamana 
diguanakan untuk mengeja beberapa iklan yang 
menggunakan perkataan atau nama. Kenyataan ini, yang 
merupakan karakteristik bagi semua media mengandung 
arti bahwa ‘isi’ sesuatu medium selalu merupakan medium 
lain. Isi tulisan adalah pembicaraan, sebagaimana 
perkataan tertulis adalah isi cetakan, dan cetaka adalah isi 
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telegraf. Jika ditanyakan ‘apakah isi pembicaraan?’ perlu 
dikatakan, ia adalah suatu proses pikiran yang nyata, yang 
dengan sendirinya bersifat non-verbal”. 

 
Dalam keterangan Mc Luhan tersebut bahwa medium itu 

dengan sendirinya sudah merupakan message. Cahaya listrik sudah 

merupakan informasi karena dengan sendirinya memberitahukan 

bahwa di tempat itu ada orang. Terkecuali, katanya, bilamana 

cahaya itu digunakan untuk mengeluarkan perkataan, seperti halnya 

lampu-lampu reklame atau yang menimbulkan nama seseorang, 

maka yang menjadi message bukan lagi semata-mata cahaya itu 

(Fiske, 2004; 46). 

Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk merubah 

sifat-sifat manusia, maka dengan adanya media-media modern saat 

ini tanpa suatu message dalam arti penyusunan kata-kata, ia telah 

merupakan message dengan sendirinya 

Sedangkan pengertian media massa menurut Wahyudi 

(1986:43) adalah ‘saluran atau media yang dipergunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan massa’. Yang dapat kita dipahami 

maksud dari media massa adalah media massa periodik, seperti 

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

(media elektronik). Kemudian yang dimaksud dengan massa dalam 

komunikasi massa yaitu khalayak, pembaca media cetak, penonton 

televisi dan film dan pendengar radio, yang masing – masing 

mempunyai sifat – sifat: berjumlah banyak, heterogen, tidak saling 
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mengenal,tidak diorganisasikan,tidak dapat memberikan umpan 

balik secara langsung, tidak dikenal oleh komunikator atau si 

pemyampai pesan. 

Sumarno (1996), film ditemukan pada akhir abad ke-19 

yang kemudian mengalami perkembangan teknologi yang 

mendukung. Pada mulanya dikenal film hitam putih dan tanpa 

suara. Pada akhir tahun 1920-an mulai dikenal film bersuara, 

dan menyusul film warna pada tahun 1930. Peralatan produksi 

film juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, 

sehingga sampai sekarang tetap mampu menjadikan film 

sebagai tontonan yang menarik bagi khalayak luas. 

Dengan begitu dapat dipahami bahwa film merupakan 

sebuah sarana komunikasi yang mengaktualisasikan kejadian 

yang dinikmati pada saat tertentu oleh para khalayak. Dan oleh 

karena itu film dapat mengatasi hambatan waktu dan seakan – 

akan menarik kejadian masa lampau ke masa kini, seperti 

sedang mengalami apa yang disuguhkan oleh film secara nyata. 

Dengan demikian media komunikasi massa ini juga 

dapat membentuk pandangan dunia dan masyarakat 

disekitarnya. Maka dari itu film merupakan objek yang potensial 

untuk dikaji, terlebih dalam kerangka komunikasi massa yang 

sangat erat dengan muatan pesan, entah itu yang terlihat atau 

yang tersembunyi 
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1.5.3 Analisis Isi Film 

 Analisis isi film merupakan sebuah analisa yang digunakan oleh 

seperangkat kategori – kategori konseptual yang berhubungan dengan 

isi film dan secara kuantitatif menghitung ada atau tidaknya kategori 

yang dimaksud dengan tingkat kesulitan yang berbeda – beda. 

pendekatan dasar untuk menerapkan teknik ini adalah: ‘(1) perumusan 

masalah, (2) perumusan hipotesis, (3) penarikan sampel, (4) pembuatan 

alat ukur (koding), (5) pengumpulan data, (6) analisis data.’ (Rachmat 

2007:89) 

 Dalam penjelaasan Sitaresmi (2011), kelebihan dari metode 

analisis isi adalah analisis isi mampu menyajikan data secara lebih 

sistematis, deskriptif dan kuantitatif. Sedangkan kekurangannya adalah 

analisis isi tidak dapat menganalisa teks secara lebih mendalam dan 

detail. Dengan demikian, analisis isi mempunyai keterbatasan untuk 

menganalisis data isi pesan manalagi sampai ketingkat ideologis. 

 Penting untuk diketahui bahwa analisis isi dapat juga sebagai 

metode dalam menganalisis semua bentuk komunikasi seperti puisi, 

lagu, cerita rakyat, surat kabar, buku, film, pidato dan lain sebagainya. 

Rachmat (2007), mengatakan bahwa analisis isi merupakan prosedur 

yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam. Datanya bisa 

merupakan dokumen – dokumen tertulis, rekaman – rekaman audio 

sajian – sajian video, film – film, atau berbagai jenis media komunikasi 
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lainnya seperti televisi, papan poster, radio, bioskop, iklan dan lain 

sebagainya. 

 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu telah ada penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini dan sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa 

diantaranya: 

Penelitian oleh Bakhtiyar (2006) yang meneliti tentang frekuensi pesan 

kemanusiaan dalam film “Lord of War” karya Andrew Niccol. Dan dari hasil 

penelitian dalam film “Lord of War” diketahui bahwa pesan kemanusiaan 

yang sering muncul adalah kategori perselisihan. Hal ini dapat diketahui dari 

penekanan pada kategori perselisihan dengan frekuensi kemunculan sebanyak 

19 scene (35,84%). Untuk kategori kesadaran sendiri dengan frekuensi 

kemunculan sebanyak 13 scene (24,52%). Sementara itu untuk kategori 

kekeluargaan memiliki frekuensi kemunculan sebanyak 11 scene (20,75%). 

Dan yang terakhir adalah untuk kategori percintaan memiliki frekuensi 10 

scene (18.86%). Dengan diketahuinya hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa kategori yang sering muncul adalah kategori perselisihan 

dan perbandingan jumlah frekuensi antara kategori yang satu dengan yang lain 

tidak begitu signifikan karena selisihnya tidak terlalu jauh. 

Penelitian oleh Setyorini (2008) yang meneliti tentang pesan kemanusiaan 

dalam film “Untuk Rena” karya Riri Riza. Kemunculan frekuensi sebesar 106 

kali yang didominasi oleh kategori kasih sayang yang memiliki kemunculan 
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paling tinggi sebanyak 57 kali (53,77%). Dapat diambil kesimpulan dari hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa pesan kemanusiaan yang mendominasi  

pada film “Untuk Rena” adalah kategori kasih sayang dibandingkan kategori 

lainnya seperti kategori kebersamaan, bertenggang rasa, berburuk sangka dan 

perselisihan. 

Penelitian oleh Sari (2010) yang meneliti tentang pesan kemanusiaan pada 

film “Escape From Huang Shi” karya Jane Hawksley dan James Macmanus. 

Dan dari hasil penelitian dapat diketahui dari 105 scene dalam film “Escape 

From Huang Shi”, sebanyak 57 scene masuk dalam 3 kategori penelitian. 

Dengan kata lain sebanyak 54 % scene dalam film tersebut mengandung pesan 

kemanusiaan. Dan dari 57 scene yang mengandung pesan kemanusiaan, 

diperoleh kategori terbanyak adalah kategori melaksanakan kewajiban dalam 

kehidupan pada indikator melaksanakan profesi dengan baik yaitu sebanyak 

54 scene atau 94% dari 57 scene yang mengandung pesan kemanusiaan. 

Namun perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan 

penelitian – penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian yang diambil 

oleh masing – masing peneliti, dan perbedaan peneliti dalam memilih 

kategorisasi untuk meneliti film yang akan diteliti, serta ada juga yang berbeda 

pada metode penelitian yang digunakan peneliti. Sementara persamaannya 

antara penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah pada 

jenis obyek yang diteliti yaitu film. 
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1.7 Definisi Konseptual 

Film adalah media Audio Visual yang mempu memberikan hiburan, 

menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan humor dalam satu paket. 

Sebagai sebuah media komunikasi, penyampaian pesan-pesan dalam film 

mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda. 

1. Pesan  

Menurut Baksin (2003), pesan-pesan dalam film terwujud dalam cerita dan 

misi yang dibawa film tersebut  yang terangkum dalam bentuk drama, action, 

komedi, dan horor. Pesan tersebut dikemas oleh sang sutradara sesuai dengan 

tendensi masing-masing dan tujuan yang berbeda-beda. 

2. Kemanusiaan 

Menurut Dwi Wahyu dalam (kamus bahasa indonesia yasyin, 1997) 

kemanusiaan atau kata lain humanisme (diadaptasi dari kata bahasa 

inggris ‘humanism’) adalah aliran atau sifat-sifat yang dimiliki 

manusia yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan 

mendambakan pergaulan sosial menjadi lebih naik. Sedangkan 

perikemanusiaan adalah sifat-sifat yang layak bagi manusian seperti 

berbuat baik, tidak jahat, suka menolong dan bertenggang rasa. 
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1.8 Kategorisasai  

Dalam bukunya Wimmer dan Dominick (2000) menyampaikan bahwa 

jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan untuk 

mengklarifikasi isi media. Ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi ini 

akan memperjelas tentang topik penelitian. Pun demikian dengan penelitian 

ini juga menggunakan analisis isi, maka validitasnya metode dan hasil – hasil 

penelitiannya sangat tergantung pada kategori – kategorinya. (Flournoy, 

1989:71) untuk menciptakan kategori tersebut, ada tiga hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu :  

1. Kategori – kategori harus relevan dengan tujuan studi. 

2. Kategori – kategori hendaknya fungsional 

3. Sistem kategorinya harus dapat dikendalikan 

Dan peneliti membuat struktur kategorisasi untuk pesan kemanusiaan 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat berserta dengan sifat – sifat 

manusia yang menyertainya. Berikut ini adalah pembagian kategorisasi  

kemanusiaan dalam penelitian ini:  

1. Kasih sayang  

Menurut Hurlock dalam Masdiana (2007), kasih sayang adalah 

suatu bentuk reaksi emosional seseorang kepada orang lain atau benda 

tertentu yang ditunjukkan dengan memberi perhatian, rasa memiliki, dan 

lainnya. Kasih sayang merupakan perasaan senang untuk memberikan 

perhatian atau perasaan cinta terhadap orang lain. Dan kasih sayang dapat 
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diterima baik dari orangtua, teman, maupun dari masyarakat., dengan 

indikatornya yaitu: 

a. Perhatian 

Contoh:  Siti (Ibu Amek) merawat Amek yanng sedang sakit. 

b. Pemberian nasihat 

Contoh:  Bu Guru Imbok menasehati para murid tentang definisi kyai. 

c. Perasaan kehilangan 

Contoh: Amek berlari sambil menangis mengejar Smodeng yang 

dirampas oeh Ruslan. 

d. Meminta maaf jika salah 

Contoh: Amek meminta maaf kepada papin karena telah berbohong 

berkata sudah sholat. 

2. Kebersamaan 

Menurut Kusnanto (2005), kebersamaan adalah segala kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama, 

serta ucapan atau suatu hal yang mencerminkan kebersamaan, dengan 

indikatornya yaitu: 

a. Melakukan aktifitas dan kegiatan bersama-sama 

Contoh: Amek dan Umbek mengendarai kuda bersama-sama. 

b. Berbagi masalah 

Contoh: Jaenady dan Idrus mencemaskan anak-anak mereka yang akan 

menghadapi ujian. 

c. Saling bercanda 
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Contoh: Amek bersama Ketut, Umbek, dan Acan bermain bersama di 

pantai. 

d. Merencanakan kegiatan bersama 

Contoh: Umbek mengajak Acan dan Amek memancing, tetapi Acan 

mengajak waktu malam saja karena saat bulan purnama 

banyak ikan 

e. Berangkat dan pulang bersama 

Contoh: Amek berangkat dan pulang ke pasar membeli es batu yang 

yang dipesan oleh ibu Amek.  

f. Berpelukan atau bersandar di bahu seseorang 

Contoh: Amek berpelukan dengan Ayahnya yang baru saja datang dari 

merantau ke Malaysia. 

3. Bertenggang rasa 

Menurut Yasrin (2011), bertenggang rasa adalah suatu perilaku dan 

sikap dapat ikut menghargai dan menghormati martabat dan perasaan 

orang lain karena kita adalah makhluk sosial dan bermasyarakat, dengan 

indikatornya yaitu: 

a. Menghargai 

Contoh: Ibu Guru Imbok memuji para orang tua yang telah mau 

berlajar membaca 

b. Menghormati 

Contoh: Anak – anak mencium tangan Papin ketika hendak pulang 

setelah mengaji. 
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4. Pengorbanan 

Menurut Rahman (2011), pengorbanan ialah pemberian untuk 

menyatakan kebaktian, dengan penuh rasa ikhlas dan tidak mengandung 

pamrih. Suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus 

ikhlas semata-mata dengan pengharapan kita akan hadirnya sifat-sifat 

terpuji dari akal budi yang luhur, dengan indikatornya yaitu: 

a. Melindungi 

Contoh: Ibu Guru Imbok berusaha menghentikan hukuman yang 

diberikan oleh Pak Guru Alim kepada Amek dan teman – 

temannya. 

b. Tolong-menolong 

Contoh: Acan berpura – pura pingsan setelah dihukum Pak Guru Alim 

agar teman – temannya bisa pulang. 

c. Pemberian hadiah 

Contoh:  Minun rela menggunakan uang tabungannya untuk masuk 

SMU demi menebus kuda milik Amek yang di sita oleh Pak 

Ruslan. 
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1.9 Metode Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi. 

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

massa. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pesan kemanusiaan dalam film 

“Serdadu Kumbang” karya Ari Sihasale. 

Analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi 

dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut.  

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/ manuscript).  

2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan 

tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut.  

3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data-

data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat 

sangat khas/ spesifik. 

Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah tipe deskriptif. 

Nazir (1983), metode yang meneliti status kelompok manusia atau objek, 

suatu set kondisi, sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
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pendekatan kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara objektif, 

sistematis dan kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak atau manifest. 

1.9.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup semua scene dalam 

film “Serdadu Kumbang” yang terdiri dari 2 keping CD (Compact 

Disc). Masing-masing CD berdurasi 1 jam 3 menit dan 37 menit 

jadi  total keseluruhannya berdurasi 1 jam 40 menit. 

1.9.2 Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan adalah scene. Terdiri dari 83 scene 

berupa adegan maupun dialog dalam film “Serdadu Kumbang” 

karya Ari Sihasale yang mengandung pesan kemanusiaan sesuai 

dengan kategori yang telah ditentukan. Dimana setiap scene akan 

diambil dan kemudian dimasukkan kedalam katergori yang telah 

ditentukan. Hal ini berarti peneliti menggunakan unit analisis scene 

untuk membatasi penelitian yang telah jelas dalam pengkategorian. 

1.9.3 Satuan Ukur 

Dalam penelitian ini satuan ukur yang digunakan peneliti adalah 

frekuensi kemunculan pesan kemanusiaan yang terdapat di dalam 

scene film “Sedadu Kumbang” karya Ari sihasale baik yang berupa 

dialog maupun adegan akting tokoh dalam film. 
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1.9.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang didapat dari objek 

penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis data yang 

ada, melalui 2 keping VCD (Video Compact Disk) dari film 

“Serdadu Kumbang” karya Ari Sihasale. Dalam proses 

pengumpulan data tersebut, peneliti akan dibantu oleh 2 orang 

koder untuk melakukan pencermatan dengan melihat secara 

langsung film “Serdadu Kumbang” karya Ari Sihasale. Setelh 

itu peneliti dan juga 2 orang koder akan menelaah dan mencatat 

setiap adegan akting maupun dialog para tokoh atau karakter 

dalam cerita film “Serdadu Kumbang” karya Ari Sihasale. Yang 

dianggap dapat menggambarkan adanya pesan kemanusiaan 

sesuai dengan kategorisasi. Kemudian peneliti akan melakukan 

capture frame adegan akting yang telah dipilih oleh peneliti dan 

2 koder yang disebut sebagai koding. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merrupakan data pendukung yang dapat 

mendukung data primer yang didapatkan  oleh peneliti dari buku 

– buku, internet, liratur yang berkaitan dengan pesan 

kemanusiaan. 
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Selanjutnya untuk mempermudah peneliti dalam 

pengkategorisasian, dibuat lembar koding seperti berikut : 

 

Tabel 1.1 

Lembar Kerja Koder 

Unit 
Analisis 

 

Kategorisasi 

Kasih 
Sayang Kebersamaan Bertenggang rasa  

Pengorbanan 

Scene     

Data diolah oleh peneliti 

Tabel diatas diisi dengan tanda: 

√ = menyatakan ada unsur pesan kemanusiaan 

- = menyatakan tidak adanya unsur pesan kemanusiaan 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan dibantu 2 orang koder, 

yang keduanya harus memiliki kredibilitas dalam audio visual. 

Para koder harus mengerti dan memahami isi film “Serdadu 

Kumbang” karya Ari Sihasale, selain itu para koder harus 

berkemampuan secara akademis dibidang audio visual, dan juga 

mengikuti perkembangan film, berpengalaman dalam melakukan 
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penelitian dengan objek film dan pernah terlibat dalam suatu 

produksi audio visual. 

Maka dari itu peneliti telah memilih dua orang koder yang 

mempunyai latar belakang pendidikan di bidang audio visual. 

Koder pertama adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi yang saat 

menjadi mahasiswa aktif mengambil kosentrasi mata kuliahnya di 

AV (audio visual). Kemudian koder kedua adalah mahasiswa Ilmu 

Komunikasi semester akhir yang telah menempuh seluruh mata 

kuliah kosentrasi AV (audio visual). Dengan demikian kedua koder 

yang telah dipilh oleh peneliti dirasa telah memenuhi kriteria 

sabagai koder karena mereka memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang baik di bidang audio visual. 

 

1.9.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai peneliti dalam penelitian 

ini menggunakan teknik analisis data ditribusi frekuensi. 

Menggunakan teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

frekuensi kemunculan masing – masing kategori. Dalam 

penerapannya, data merupakan setiap isi pesan yang terdapat dalam 

film “Serdadu Kumbang” karya Ari Sihasale dimasukkan kedalam 

kategorisasi yang telah diterapkan. Data tersebut kemudian 

dianalisis menggunakan alat distribusi frekuensi untuk mengetahui 

frekuensi kemunculan dari setiap kategori tema penelitian. 
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Berikut contoh tabel distribusi frekuensi yang digunakan 

dalam penelitian ini 

 

Tabel 1.2 

Tabel Distribusi Frekuensi 

No. Kategori Scene Proporsi Pengkuadratan 

1 Kasih Sayang       

2 Kebersamaan       

3 Bertenggang rasa       

4 Pengorbanan        

Total     
Data diolah oleh peneliti 

 

1.9.6 Uji Coba Kategori / Reliabilitas 

Peneliti dalam uji coba kategori atau reliabilitas ini 

menggunakan sistem koding, dimana peneliti akan dibantu oleh 2 

orang koder untuk mengukur hasil ketepatan penilaian peneliti 

terhadap pesan kemanusiaan yang terkandung dalam setiap scene 

yang ada pada film “Serdadu Kumbang” karya Ari Sihasale.  

 

Oleh peneliti sistem koding ini dirasa paling tepat karena 

untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film, diperlukan 

pemikiran subjektif, dan untuk menyamakan perspektif 
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subjektifitas tersebut, diperlukan sebuah pembanding. Kemudian 

hasil pemikiran peneliti akan dibandingkan dengan pemikiran 

individu lain yang berkompeten (2 orang koder), dan apabila hasil 

kesepakatan pengkategorisasian pesan kemanusiaan yang 

ditemukan mencapai angka sekitar 70%-80%, maka hasil 

penelitian bisa dianggap telah reliabel dan valid. 

Koder akan diminta menilai bahan dan memberikan tanda / 

kode (√/-) pada tabel koding, kemudian hasil pengkodingan dari 

peneliti dan 2 orang koder dalam tabel kerja koding dikumpulkan 

dan dihitung. Demi mencapai sebuah tingkat reliabilitas yang telah 

ditentukan, maka perlu dilakukan pendefinisian batas kategori 

sedetail mungkin, memberikan pengertian dan pelatihan terhadap 

koder. 

Reliabilitas antar peneliti dan koder dapat dihitung dengan 

formula yang dibuat oleh Holsty dalam Roger D. Wimmer, Joseph 

R. Domminick, Mass Media Research an Introduction (2000), 

yang digunakan untuk menentukan reliabilitas data nominal. Untuk 

menghitung nilai hasil kesepakatan dari hasil penilaian para koder,  

maka peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 
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2M 
Coefisien Realibility  = _____________ 

          N1+N2 

Ket: 

CR  = Coefficient Reliability 

M = Keputusan yang sama antara dua koder 

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode 

dan peneliti dari hasil yang diperoleh. 

 

Setelah menggunakan rumus tersebut dari hasil 

penghitungan coefficient reliability diatas maka akan diperoleh 

expected agreement dan observation agreement. Kemudian 

untuk memperkuat hasil reliabilitas, maka perlu disempurnakan 

dengan menggunakan rumus Scott’s Pi (Bulaeng, 2004:188), 

sebagai berikut: 

 

  % observation agreement - % expected agreement 
 Pi  = __________________________________________ 

1  -     % expected agreement 
 
 
 

Keterangan: 

Pi =     Nilai keterhandalan 

Observed Agreement = Jumlah yang disetujui antar koder 

yaitu nilai CR 
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Expected Agreement = Persetujuan yang diharapkan dalam 

suatu kategori yang  sama nilai 

matematisnya yang dinyatakan 

dengan jumlah hasil pengukuran dari 

proporsi seluruh tema. 

 


