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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BALAKANG 

  Film bukan hal yang baru bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat modern. 

Dengan kemajuan pembangunan dan pencapaian teknologi yang semakin canggih dewasa 

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

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

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

media massa yang mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau banyak 

segmen sosial karena film diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat 

akan hiburan sebagai refreshing diwaktu senggang mereka menghadapi aktifitas hidup. 

Film merupakan fenomena sosial, psikologis dan estetika yang kompleks yaitu 

dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan musik. Film 

sebagai media komunikasi, merupakan suatu kombinasi antar usaha penyampaian pesan 

verbal dan non verbal melalui gambar yang bergerak, dengan pemanfaatan teknologi 

kamera, warna dan suara dimana unsur-unsur tersebut dilator belakangi oleh sutradara 

kepada khalayak film atau dengan kata lain film merupakan media komunikasi yang 

membawa suatu muatan pesan kepada khalayak untuk memberikan wacana baru dengan 

berbagai makna yang ingin disampaikan oleh pembuat film kepada masyarakat, karena 

dengan adanya media film bentuk komunikasi yang digambarkan dapat dilakukan secara 

mendalam dan meliputi unsur komunikasi yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah dan 

pemilihan intonasi. 
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Perkembangan film itu sendiri juga tidak lepas dari perkembangan budaya 

masyarakat yang berlaku dibelakangnya. Pada latar masyarakat industri, perkembangan 

film-film yang diedarkan banyak dipengaruhi oleh kebutuhan pasar penonton, dimana 

tema-tema yang diangkat dalam film tidak jauh dari cerita yang berkisah tentang 

permasalahan-permasalahan yang populis. Latar tema film populis memang tidak bisa 

lepas dari semangat industri yang menuntut daya tarik para penonton sebanyak-

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

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

permasalahan etika dan konflik yang membutuhkan banyak nalar atau pengetahuan yang 

sulit dicerna. 

Film dengan tema seks dan dibintangi para artis porno asing menjadi pilihan. 

Rumah produksi dan sutradara film tersebut hanya memikirkan bombastis atau materi 

ketimbang moral anak bangsa.Lihat saja dengan aksi rumah produksi yang menjadikan 

artis porno Jepang, Miyabi yang menjadi bintang dalam film Menculik Miyabi. Lanjut 

dengan bermainya bintang porno Jepang lainnya, Sora Aoi dalam film Suster Keramas 2. 

Dalam film ini, Sora Aoi dikabarkan menjalani satu adegan dengan hanya mengenakan 

celana dalam. Belum cukup sampai disitu, Salah satu rumah produksi juga mengontrak 

film porno asal Amerika Serikat (AS) Sasha Grey. Dia membintangi film Pocong Mandi 

Goyang Pinggul. Meski merupakan satu karya yang harus dihargai, namun apakah pantas 

film-film tersebut beredar di Indonesia yang sangat menjungjung tinggi moral dan sendi-

sendi agama. Bila ditelisik, pendapatan yang bakal dikantongi dengan film berbau porno 

pasti akan tinggi. Banyak orang pasti ingin tahu bagaimana rangkaian film yang dibintangi 
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artis porno. Bukan tidak mungkin film-film dengan bintang porno bakal memecahkan 

rekor jumlah penonton yang sudah ada saat ini. Tapi bagaimana dampak bagi penonton 

setelah film tersebut disaksikan, Jawabannya tidak akan sebanding dengan materi atau 

nominal uang yang didapat dari penonton. Moral dan ahlaq anak bangsa pasti terdoktrin, 

kendati hanya sedikit. Dalam otaknya terbesit, wanita telanjang atau adegan mesum 

lainnya.Bila dicekoki dengan film berbau mesum secara berkesinambungan, bukan tidak 

mungkin pemerkosaan marak. Seks bebas di kalangan remaja semakin sulit dikendalikan 

dan banyak dampak moralitas lainnya.Bukan hanya merusak ahklaq dan moral, film 

tersebut juga bisa melanggar Undang-Undang Pornografi. Definisi Pornografi dalam 

Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat. 

Film ’’Skandal’’ karya Jose Puernomo merupakan salah satu dari sekian banyak 

film nasional yang baru bermunculan akhir-akhir ini. Film ini menarik untuk diteliti 

karena pada awal kemunculanya film ini telah mendapat masalah dengan badan sensor 

yang banyak memotong scene-scene di dalamya karena dianggap terlalu vulgar. Film ” 

Skandal ” menggambarkan realitas kehidupan sosial masyarakat kita yang diserbu oleh 

hedonisme dan modernitas. Moralitas masyarakat kita yang mengalami dekadensi moral 

jelas terlihat dalam film ini. Banyaknya nilai dan wacana pergaulan yang diangkat dalam 

film ini menunjukan adanya eksistensi dari sebuah nilai baru yang bukan berasal dari 

konstruksi budaya dan religiusitas bangsa Indonesia. Eksistensi nilai dan wacana yang 
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lebih condong menjadi penganut budaya barat yang cenderung bebas dan liar jadi sebuah 

hal yang coba diekspolitasi dan dilegitimasi oleh Jose Purnomo.  

Gambaran perilaku tokoh dalam film ini yang jelas sangat bertentangan dengan 

moral bangsa ini seperti dibenarkan secara halus. Gambaran tokoh dalam film yang 

terlibat hal seperti seks bebas, kekerasan, dan perselingkuhan digambarkan sebagai figure 

yang tidak bersalah atau tidak sadar bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah suatu 

kesalahan dan pelangaran terhadap moral. Film Skandal merupakan film bergenre 

”drama”, jadi harapan untuk adanya justifikasi pada perilaku tokoh dalam film seperti 

yang terdapat pada film bergenre religious tidak dapat diharapkan. Tetapi meski demikian 

seharusnya Jose Purnomo juga tidak berkesan melakukan pembenaran atas sebuah nilai 

yang sangat jelas mencerminkan demoralisasi. Sebagai sebuah bangsa timur yang sangat 

religius dan memiliki karakter yang lebih santun dalam esensi kebudayaan, tentu ada 

sebuah kesadaran bahwa hal seperti seks pra nikah, perselingkuhan, biseksual dan 

penyalahgunaan narkoba adalah perilaku-perilaku yang salah.  

Fenomena perilaku yang disebutkan di atas, saat ini memang telah terjadi dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di daerah metropolis namun demikian satu hal 

yang harus digaris bawahi bahwa perilaku tersebut tidak harus diekspolitasi dan dijadikan 

sesuatu kewajaran dari bagian denyut kehidupan modern yang berhak diekspose di ruang 

publik lewat film sebagai media. 

Film memiliki banyak fungsi selain sebagi sebuah hiburan, film merupakan media 

yang bisa memberi wacana, nilai serta pemahaman baru terhadap penontonnya. Perilaku 

yang merupakan gambaran demoralasasi tetap merupakan hal yang tidak etis untuk 
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diekspolitasi karena melihat pengaruh besar film terhadap publiknya dalam pembentukan 

dan penerimaan nilai baru yang tidak sesuai dengan moral bangsa. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dirumuskan 

dari penelitian ini adalah seberapa besar prosentase demoralisasi dalam film ‘’Skandal‘’ ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

demoralisasi dalam film ”Skandal” 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan Akademis : 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotifasi peneliti-peneliti lain untuk 

lebih mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian media di masa depan. Serta 

dapat memberikan sumbangan konsep dan teori terhadap perkembangan ilmu komunikasi. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi bagi masalah penelitian 

selanjutnya terutama yang berhubungan dengan studi perfilman. 

2. Kegunaan Praktis : 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para praktisi-praktis 

perfilman untuk memikirkan dampak tayangan terhadap masyarakat, kembali menjadikan 

film sebagai salah satu media dengan fungsi pendidikan dan tidak hanya memikirkan 

keuntungan semata. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1. Definisi Demoralisasi 

Demoralisasi berawal dari terjadinya pelanggaran atas norma yang berlaku. 

Demoralisasi terjadi karena masyarakat mulai kehilanggan peganggan yang jelas atas 

norma. Kedudukan norma disini adalah sebagai landasan, rambu dan pertimbangan atas 

moral. Secara bahasa, kata demoralisasi berasal dari sub kata ” moral ” yang berarati 

kesusilaan (etika ) dengan awalan ” De ” yang menunjukan sifat ” tidak atau penolakan ”. 

Jadi secara estimologi bahasa, demoralisasi diartikan tidak bermoral. Secara konseptual 

Demoralisasi merupakan keadaan yang terjadi saat asali moral mengalami pergeseran atas 

norma – norma yang dijadikan pegangan atau rambu yang jelas.  

Menurut Hadiwardoyo (1990:32), demoralisasi yang terjadi di masyarakat 

khususnya generasi muda lebih disebabkan karena generasi muda cenderung salah dalam 

memaknai modernisasi yang sebenarnya. Selama ini, yang terjadi adalah westernisasi 

yaitu mengadopsi semua yang berasal dari barat tanpa melalui filter apapun, baik dari segi 

kultural maupun agama. Semua yang berasal dari barat dianggap modern, kemudian ditiru 

dan diterapkan dalam pola perilaku generasi muda. Fenomena ini, sering membuat para 

orang tua mengeluh karena generasi muda sekarang tidak lagi mengenal “unggah-ungguh” 

dan tata krama. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan zaman menuntut kita untuk 

beradaptasi dengan segala perubahan yang ditimbulkannya. Tetapi apakah lantas kita 

kemudian terjebak untuk meninggalkan budaya sendiri, Sayangnya generasi sekarang 

kurang peka dan tidak menyadari keadaan ini. Mereka lebih percaya diri jika bergaya dan 

berperilaku hidup seperti budaya barat daripada mempertahankan budaya sendiri yang 
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dianggap masih tradisional. Akibatnya, secara perlahan-lahan generasi muda Indonesia 

mengalami dis-identifikasi sosial. Mereka justru menjadi asing terhadap nilai-nilai dan 

kebudayaan mereka sendiri. Pemahaman terhadap nilai-nilai dan budaya sendiri tidak 

pernah dilakukan karena dianggap “kurang gaul” dan tidak modern. Ukuran-ukuran 

modern bagi generasi muda saat ini adalah gaya hidup yang nge-pop, atau yang sering 

disebut generasi MTV. Gaya hidup ini dita ndai dengan pergaulan yang cenderung bebas, 

penuh hura-hura, dan funky. Penghormatan terhadap seseorang di kalangan anak muda 

sekarang ini tidak lagi diukur dari kualitas dan kemampuannya (intelektualitasnya), akan 

tetapi diukur dari aspek materi yang sela lu bercirikan gaya hidup yang hedonis. 

Kondisi di atas tentunya memunculkan beberapa pertanyaan dalam benak kita 

diantaranya; apakah generasi muda kita saat ini sedang mengalami pergeseran buday Atau 

mereka merasa inferior dengan budaya sendiri karena me nganggap budaya asing lebih 

superior. Atau lebih karena budaya asing menawarkan kebebasan mutlak sementara 

budaya kita terlalu mengikat dengan batasan-batasan etika. Pada konteks ini, satu hal yang 

jelas adalah bahwa masyarakat kita yang berada di tengah-tengah arus modernisasi 

ternyata telah gagal untuk mengakomodasi nilai-nilai luar ke dalam kehidupan sosial dan 

budaya lokal. Paling tidak hal ini dapat dilihat dari bagaimana generasi muda memaknai 

modernisasi yang tercermin dari perilaku hidup mereka saat ini. 

Perilaku generasi sekarang, yang makin lama makin kebaratbaratan harus menjadi 

perhatian yang serius bagi kita semua. Banyak kita temukan pelanggaran-pelanggaran 

etika atau bahkan agama dalam pergaulan yang mereka lakukan. Anehnya, mereka sama 

sekali tidak sadar kalau yang mereka perbuat adalah suatu hal yang keliru. Ini terjadi 

karena hampir semua generasi muda melakukannya dan menjadi sebuah kebiasaan 
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sehingga sesuatu yang seharusnya merupakan sebuah kesalahan/pelanggaran berubah 

menjadi sesuatu ha l yang biasa. Contoh paling ekstrim adalah fenomena pergaulan bebas 

yang berkembang sangat memprihatinkan di sekitar kita.  

Moral dari estimologi bahasa berasal dari bahasa latin yang berarti kebiasaan,adat. 

(K. Bertens, 1994:5). Moralitas mempunyai arti yang sama dengan moral, hanya ada nada 

yang lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang 

berkenan dengan baik dan buruk. (K. Bertens, 1994:7) Moral adalah kualitas dalam 

perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik 

atau buruk. Moral mencangkup tentang baik buruknya perbuatan manusia. Moral dapat 

obyektif dan juga dapat menjadi subyektif. Moral obyektif memandang perbuatan sebagai 

sebuah perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela dari 

pihak-pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi 

penguasaan dirinya dizinkan dengan sukarela menghendaki macam perbuatan tersebut. 

Sedangkan moral subyektif adalah moral yang memandang perbuatan sebagai perbuatan 

yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu pula yang 

dipengaruhi, dikondisiskan, oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya 

dan sifat-sifat pribadi lainnya. 

Jika dilihat dari benar salahnya moral dapat intrinsik dan ekstrinsik. Disini moral 

intrinsik memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas lepas dalam setiap hukum yang 

positif. Yang dimaksud memandang disini yaitu apakah perbuatan baik atau buruk pada 

hakikatnya, bukan apakah seseorang telah memerintahkannya atau telah melarangnya. 

Moral ekstrinsik adalah moral yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang 

diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang kuasa atau oleh hukum positif: Baik dari 
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manusia asalnya maupun dari Tuhan. Dalam bukunya ” moral dan masalahnya ”, 

Hadiwardoyo membagi moral menjadi tiga kategori, kategori yang dimaksud: 

1. Moral seksual : moral yang didalaminya mengandung nilai nilai kodrati sex dan 

seksualitas yang sudah diciptakan oleh tuhan. Yang dimaksud seksualitas disini adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian sebagai pria dan wanita. Secara 

kodrati, sex merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia (pria dan 

wanita ) untuk mengungkapkan cinta dan meneruskan generasi manusia di bumi disertai 

pertanggung jawabannya kepada Tuhan. Begitulah sex dan sexualitas diciptakan Tuhan 

dengan kemampuan dan keterarahan kodrati yang jelas, maka layak bagi manusia untuk 

berusaha setia pada rencana Ilahi tersebut. Wacana homo sexual, lesbian,onani, 

masturbasi, pedofillia dan free sex merupakan warna dalam kehidupan modernitas. Dalam 

hal ini banyak wacana yang ditinjau. Perkembangan psikologi telah mempengaruhi 

banyak pandangan seksualitas pada masyarakat. Contoh kasus homo dan lesbi, jika 

ditinjau dalam psikologis, hal ini tidak layak dibilang perbuatan amoral karena bisa saja 

individu yang bersangkutan ternyata memiliki kelainan mental seksual. Dalam kasus ini, 

individu tersebut membutuhkan pengertian penuh kasih sayang daripada teguran yang 

mendakwa. Tinjauan lain yang sangat penting mengenai masalah seksualitas adalah 

tinjauan agama, karena pengertian kodrati sex jelas berasal dari Tuhan maka segi agama 

sangat berpengaruh disini. Agama mengajarkan dengan jelas tentang masalah seksualitas 

dan hukum-hukumnya, jadi masalah seksualitas yang melanggar norma hukum agama 

jelas dikategorikan perbuatan amoral dan dosa, dengan berbagai alasan yang menyertainya 

2. Moral perkawinan : yaitu moral yang didalamnya mangandung nilai nilai perkawinan 

yang sakral. Sudah lama perkawinan menjadi lembaga masyarakat, yakni kenyataan yang 
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diakui, diatur, dan dilindungi oleh masyarakat. Mungkin lebih sedikit, lalu lebih ketat, dan 

akhir-akhir ini tampaknya mulai melonggar lagi, seperti tampak di banyak negara industri. 

Pada umunya aturan masyarakat terhadap lembaga perkawinan/pernikahan bercorak 

dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat di bidang-bidang lain. Pernikahan 

menyangkut hakikatnya sebagai ikatan pria dan wanita yang membenarkan hidup bersama 

antara keduanya, termasuk hak untuk tidur bersama dan mempunyai anak bersama. Ciri 

pernikahan yang baik dalam mayoritas masyarakat adalah pernikahan yang monogami dan 

tidak bercerai namun tetap ada kemungkinan bagi suami istri untuk bertindak lain. 

Selebihnya nilai pernikahan selain sebagai lembaga masyarakat juga sebagai lembaga 

hukum Negara dimana negara mengatur, mengakui dan melindungi lembaga pernikahan 

masyarakatnya. Selian itu pernikahan ju ga merupakan sebuah pangilan hidup dan 

lembaga agama maka nilai-nilai agama juga menjadi acuan yang baik dalam menjalani 

pernikahan. 

3. Moral sosial : moral yang didalamnya mengandung aturan normatif manusia sebagai 

makhluk sosial yang kehadiranya berpengaruh dengan banyak orang. Manusia adalah 

makhluk sosial, makhluk yang berkembang dengan pengaruh banyak orang lain, dan 

kehadiranya sendiri pun juga ikut mempengaruhi perkembangan pribadi banyak orang 

lain. Perkembangan individu terjadi dalam hubungan-hubungan antar individu. Sebaliknya 

individupun dapat berkurang mutunya karena pengaruh orang lain, seperti halnya 

masyarakat dapat terganggu dalam perkembangannya oleh satu atau beberapa warganya. 

Karena hubungan-hubungan dalam masyarakat begitu kompleks, kiranya baik kalau 

penilaian moral terhadap hubungan-hubungan tersebut kita laksnakan segi demi segi. 
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Namun harus diingat bahwa segi yang satu dalam kenyataan selalau berkaitan dengan segi 

yang lain. 

E.2. Definisi Film 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, tetapi 

dalam pengertian yang lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan televisi. Film dalam 

kemampuanvisualnya yang didukung dengan audio yang khas, sangat efektif sebagai 

media pendidikan dan penyuluhan. Ia bisa berputar berulangkali pada tempat dan 

khalayak yang berbeda. 

Menurut Sumarno (1996:28), Film merupakan karya seni yang lahir dari suatu 

kreativitas orang-orang yang terlibat dalam proses penciptaan film. Sebagai karya seni, 

film terbukti mempunyai kemampuan kreatif. Ia mempunyai kesanggupan untuk 

menciptakan sesuatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas. Realitas imajiner 

itu dapat menawarkan rasa keindahan, renungan, atau sekedar hiburan.  

Menurut Pratista (2008:1) film secara umum dapat dibagi menjadi atas dua unsur 

pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur semantik.  Dua unsur tersebut saling 

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membuat sebuah film. Masing-

masing unsur tersebut tidak dapat akan membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa 

dikatakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan di olah atau berhubungan 

dengan aspek cerita atau tema film, seperti tokoh, masalah yang diangkat dalam film 

tersebut, konfilk, lokasi maupun waktunya.   

Sementara itu unsur sinemantik adalah cara (gaya) untuk mengolah dan bisa 

dikatakan juga merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Pertama, 
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Mise-en-scene  adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang berada didepan 

kamera dan ada elemen pokok dalam  Mise-en-scene yakni setting atau latar, tata cahaya, 

kostum dan make up, serta akting dan pergerakan pemain. Kedua, sinematografi adalah 

perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan obyek yang 

diambil. Ketiga, Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) kegambar (shot) lainnya. 

Dan yang keempat suara adalah segala hal dalam film yang mampu ditangkap melalui 

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

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk unsur sinemantik secara keseluruhan.   

E.3. Jenis-jenis Film  

Dalam bukunya Sumarno (1996:38), secara umum film dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu film fiksi (cerita), non fiksi (non cerita), film eksperimental dan film animasi. 

a. Film Fiksi 

Film fiksi (cerita) adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang, 

dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film fiksi ini bersifat komersial, 

artinya dipertunjukkan dibioskop dengan dukungan sponsor iklan tertentu.  

b. Film Non Fiksi 

Film non fiksi (non cerita) merupakan kategori film yang mengambil kenyataan 

sebagai subyeknya. Jadi, merekam kenyataan dari pada fiksi tentang kenyataan. salah satu 

contonya Film Dokumenter merupakan kategori film yang mengandung fakta, ia juga 

mengandung subjektivitas pembuat. Subjektivitas diartikan sebagai sikap atau opini 
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terhadap peristiwa. Jadi, ketika faktor manusia ikut berperan, persepsi tentang kenyataan 

akan sangat bergantung pada manusia pembuat film dokumenter itu.  

c. Film Eksperimental 

Film Eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidah-kaidah pembuat 

film yang lazim. Tujuannya untuk mengadakan eksperimental dan mencari cara-cara 

pengucapan baru lewat film.  

d. Film Animasi 

Film Animasi adalah pemanfaatan gambar (lukisan) Maupun benda-benda mati 

yang lain, seperti boneka, meja dan kursi yang biasa dihidupkan dengan teknik. 

E.4. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia (human 

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

mampu melipatgandakan pesan pesan komunikasi (Wiryanto 2000: 1). Yang mana dalam 

pelaksanaannya komunikasi tidak hanya berlangsung dari komuntor ke komukan, tetapi 

juga melalui sebuah perantara atau biasa yang disebut media, dan media serta alat mekanik 

itulah yang sebagian besar sebagai alat-alat komunikasi massa atau yang lebih popular 

dengan nama media massa.Dalam buku “Pengantar Komunikasi Massa” (Nurudin 2007: 

66-93) mengakan fungsi komunikasi massa adalah sebagai: 

1. Fungsi Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini 



14 

 

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

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

wartawan di lapangan kemudian dituangkan kedalam tulisan juga merupakan infrmasi. 

Dalam istilah jurnalistik, fakta-fakta tersebut biasa diringkas dalam istilah 5W + 1H 

(What, Where, Who,When, Why, How) atau Apa, Dimana, Siapa, Kapan, Mengapa, dan 

Bagaimana. 

2. Fungsi Hiburan 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi 

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

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

perekat keintiman keluarga itu karena masing masing anggota mempunyai kesibukan 

sendiri-sendiri, misalnya suami dan istri kerja seharian sedangkan anak-anak sekolah. 

Setelah kelelahan dengan aktivitasnya masing-masing, ketika malam hari berada dirumah, 

kemungkinan besar mereka menjadikan televisi sebagai media hiburan sekaligus sarana 

untuk berkumpul keluarga. 

3. Fungsi Persuasi 

Fungsi persuasi komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan fungsi 

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

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

pada tajuk rencana, artikel dan surat pembaca merupakan contoh tulisan persuasif. 

4. Fungsi Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan fungsi komunikasi massa yang paling luas, 

meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir 
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dalam bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu.Melalui 

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

berbagai jenis, dan individu dari dari suatu bangsa. 

5. Fungsi Mendorong Kohesi Sosial 

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

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

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

mereka. 

6. Fungsi Pengawasan 

Bagi Laswell, komunikasi massa merupakan fungsi pengawasan. Artinya, 

menujuk pasa pengumpulan dan pnyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang 

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

surveillance atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance atau pengawasan 

instrumental. 

7. Fungsi Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan bagian-

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

ini adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. 

8. Fungsi Pewarisan Sosial 

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

menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba meneruskan atau 

mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari generasi ke 

generasi selanjutnya. 
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9. Fungsi Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Dalam kurun waktu lama, komunikasi massa dipahami secara linier memerankan 

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

banyak orang adalah bahwa kominikasi massa bias menjadi sebuah alat untuk melawan 

kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan informasi, 

tetepi informasi yang diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk 

melawan kemapanan. 

10. Fungsi Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga 

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

masyarakat.Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah mencapai sepakat kerana perbedaan 

kepentingan masing masing pihak. 

 

Definisi komunikasi massa itu sendiri adalah komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik), namun media massa disini dikatakan media massa berbentuk 

antara lain media elektronik (televisi dan radio), media cetak (surat kabar dan majalah), 

buku, dan film (Nurudin 2007: 5). 

 Film sendiri termasuk dalam salah satu media komunikasi massa karena film 

mampu menyampaikan pesan atau tujuan tertentu seseorang kepada khalayak luas 

sekaligus secara serentak, seperti orang-orang yang datang berbondong-bondong 

kebioskop untuk menyaksikan sebuah film, begitu mereka keluar setelah menyaksikan 

film tersebut, mereka akan dapat menangkap apa maksud dan pesan yang disampaikan 

oleh penulis cerita dan film maker melalui film itu, dan pesan yang dibawa oleh film 
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tersebut secara serentak terkirim dan terekam kepada semua penonton yang menyaksikan 

film tersebut. 

Film tidak serta merta mejadi sebuah media komunikasi massa yang muncul 

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

orang  Eropa memproduksi buku-buku dngan mempersiapkan manuscript (manuskrip) 

berupa salinan yang di cetak dengan menggunakan tangan hingga pada tahun 1455 

seorang pandai emas bernama Johan Gutenberg menemukan mesin cetak. 

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

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

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

elemen penting bagi akumulasi tekhnologi yang akhirnya mengarahkan masyarakat 

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

yang dilakukan telah membawa kesuksesan untuk memasuki era duninia motion picture 

(film bioskop dan televisi) (Nurudin 2007: 59). 

Karena karakternya yang audio visual dan menggunakan 2 indra pelihat dan 

pendengar dalam penyampaiannya, menjadikan film merupakan media yang kuat  dalam 

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

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

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

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

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

pesan para pembuat film lebih gampang diterima khalayak. 
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Namun sebagai sebuah media komunikasi massa film juga juga memiliki 

kekurangan dan menjadikan kekurangan tersebut menjadi sangat multitafsir. Dalam 

beberapa film dibutuhkan analisa unsur-unsur semiotik di dalamnya, dan karena film 

dapat menembus batas batas cultural disisi lain justru dapat menimbulkan intepretasi yang 

salah akan budaya tertentu apa bila film tersebut disaksikan  orang dari kultur yang 

berbeda. Kekurangan yang lain dari film sebagai media komunikasi massa ialah begitu 

efektifnya sebuah film sehingga mampu mempengaruhi khalayak banyak yang 

menontonnya, dan pada beberapa jenis film seperti film horror, action, dan yang 

mengandung unsur pornografi membawa pengaruh yang negative pada masyarakat, 

terutama anak-anak. 

E.5. Sejarah Perkembangan Film di Indonesia 

  Dalam Winarni (2003:38) perkembangan perfilman di Indonesia dari catatan  

sejarah perfilman Indonesia, film pertama yang diputar berjudul Lely Van Java yang 

diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh David. Pada tahun 1927/1928 Krueger 

Corporation memproduksi film Eulish Atjih, dan sampai tahun 1930, masyarakat disuguhi 

film Lutung Kasarung, SiConat, dan Pareh, film-film tersebut merupakan film bisu dan 

diusahakan oleh orang-orang Belanda dan Cina.   

  Dalam Effendi (2008:1) produksi film Indonesia mulai menunjukkan 

peningkatan. Untuk kurun waktu tahun 2000 sampai 2004, katalog film Indonesia 1926-

2007 yang disusun JB. Kristanto mencatat sebanyak 74 film telah beredar dibioskop. 

Artinya, dalam kurun waktu lima tahun itu, rata-rata produksi hampir 15 film pertahun. 

Jumlah itu terus meningkat, tahun 2007 saja beredar lebih dari 70 judul film Indonesia. 



19 

 

Hingga tahun akhir 2008 diperkirakan mencapai 100 judul film. Tingginya jumlah 

Produksi film di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah penonton, apalagi film box office 

Amerika tidak ada yang melampaui film box office Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa penonton bioskop di indoneisa lebih mencintai produk sendiri.  

  Salah satu contoh film terlaris tahun 2008 ini adalah Ayat-ayat Cinta, terbukti 

dengan film Titanic yang menjadi film terlaris sepanjang masa didunia, ternyata jumlah 

penontonnya dalam 3 bulan pertama masih kalah jauh dengan ayat-ayat cinta yang konon 

menghimpun lebih dari 4 juta penonton.  

  Pada masa sekarang, perfilman Indonesia bahkan berkembang lebih pesat lagi, 

ditandai oleh banyaknya film Indonesia yang ditampilkan di bioskop Indonesia. Memang 

tema horor, sex dan komedi masih mendominasi film-film Indonesia pada saat ini, tetapi 

di samping tema tersebut, Indonesia mampu melahirkan banyak film berkualitas 

international seperti Laksar Pelangi, Sang Pemimpi, Perempuan Berkalung Sorban, Darah 

Garuda, dan sampai yang terakhir muncul film Sang Pencerah, 3 hati Dua Dunia, Satu 

Cinta dan Alangkah Lucunya Negeri Ini dan Serigala Terakhir. Film Indonesia, perlahan 

tapi pasti, mulai mengembalikan kejayaannya di tanah air.   

E.6. Teori Tanggung Jawab Sosial 

 Pada masa sekarang, perfilman Indonesia bahkan berkembang lebih pesat lagi, 

ditandai oleh banyaknya film Indonesia yang ditampilkan di bioskop Indonesia. Memang 

tema horor, sex dan komedi masih mendominasi film-film Indonesia pada saat ini, tetapi 

di samping tema tersebut, tema moral masih menjadi tema film favorit di Indonesia. Pada 
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tahun 20-an, film dianggap membahayakan moral, dan  bahwa mereka telah gagal 

meningkatkan selera masyarakat. Pada masa itu, film banyak diserang karena penyajian  

sex, karena iklannya yang merangsang birahi dan karena perbuatan negatif para 

bintangnya di luar layar putih. Dibawah tekanan kritik tersebut, industri film membentuk 

mekanisme pengaturan diri sendiri dan mengeluarkan kode etik mereka yang pertama 

(Siebert 1986:90).  

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

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

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

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

ini adalah sebagai berikut : 

-  Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada 

masyarakat. 

-   Kewajiban-kewajiban tersebut perlu dipenuhi dengan menetapkan standar 

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

keseimbangan.  

-  Dalam menerima dan melaksanakan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat 

mengatur diri sendiri sesuai kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku. 

-  Media seyogyanya menghindarkan diri dari setiap upaya yang dapat menjurus 

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

kelompok minoritas. 
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-  Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralistis dan merefleksikan 

kebhinekaan masyarakat, memberikan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan 

berbagai sudut pandang serta memberikan jaminan hak jawab. 

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

dari media massa, dan karenanya intervensi dapat dibenarkan mengingat media massa 

merupakan  “Public Good”. 

-  Wartawan dan kalangan professional media laiinnya bertanggung jawab terhadap 

masyarakat, pihak majikan serta pasar.  

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

F.1. Demoralisasi 

Demoralisasi merupakan keadaan moral yang mengalami pergeseran atas norma –

norma yang dijadikan pegangan atau rambu yang jelas. 

F.2. Film 

 Film adalah sebuah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dengar yang dibuat sesuai azas sinematografi dengan direkam 

melalui peta video atau bahkan jenis teknologi lainnya yang diproyeksikan dan 

dipertunjukkan menggunakan system mekanik. Film yang termasuk audio visual mampu 

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.  
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Secara teroritis film merupakan salah satu bentuk komunikasi masa yang paling 

dinamis. Hal yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga lebih mudah dan lebih 

cepat masuk akal daripada hal yang perlu dibaca dan dipahami untuk mendapatkan makna. 

 

G. KATAGORISASI DEMORALISASI 

Katagori adalah suatu pemisahan jenis suatu obyek untuk memudahkan 

pengidentifikasian. Peneliti memberikan batasan mengenai demoralisasi yang terdapat 

dalam film “Skandal“ karya Jose Poernomo, dengan struktur yang merujuk pada 

katagorisasi, dimana katagori ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

Katagori tersebut adalah Demoralisasi. Dalam bukunya ” Moral dan Masalahnya ”, 

Hadiwardoyo membagi moral menjadi tiga kategori, yaitu : moral perkawinan, moral seksual, 

dan moral sosial. Adapun struktur katagori yang peneliti tetapkan berdasarkan hal-hal 

dasar yang harus ada dalam demoralisasi, kompleksitas pengertian demoralisasi secara 

universal dan konteks demoralisasi sebagai sebuah hubungan antara manusia dengan 

manusia lainnya yang terdapat dalam film “Skandal”, adalah sebagai berikut : 

1. Katagori Demoralisasi Sosial 

Demoralisasi sosial adalah kemerosotan moral atau pelanggaran moral yang 

didalamnya mengandung aturan normatif manusia sebagai makhluk sosial yang 

kehadirannya berpengaruh pada banyak orang. Katagori ini menekankan pada cara 

individu berinteraksi dalam pergaulanya dengan individu lain, dimana tutur dan lakunya 

dapat menyakiti fisik dan psikis orang lain. Adapun indikator katagorisasi demoralisasi 

sosial dalam film “ Skandal ” adalah: 
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A. Mencaci-maki  

Mengeluarkan perkataan yg tidak sopan atau menghina dengan kata yg kurang 

sopan. 

B. Memukul atau Menampar 

Mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan ( untuk 

mengetuk, memalu, meninju, menempa, dsb ). Gerakan yang dilakukan dengan 

menggunakan tangan atau suatu hempasan kasar yg dilakukan dengan telapak tangan,.  

C. Berbohong Kepada Orang Lain 

Bentuk pernyataan yang tidak benar, terutama dengan maksud untuk menipu 

orang lain, seringkali dengan niat lebih lanjut untuk menjaga rahasia atau reputasi, 

perasaan melindungi seseorang atau untuk menghindari hukuman atau tolakan untuk satu 

tindakan. Berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tahu tidak benar atau bahwa orang 

tidak jujur yakini benar dengan maksud bahwa seseorang akan membawanya untuk 

kebenaran. 

  

2. Katagori Demoralisasi Seksual 

Demoralisasi seksual adalah kemerosotan moral atau pelanggaran moral yang 

didalamnya mengandung nilai-nilai kodrati seks dan seksualitas yang sudah diciptakan 

tuhan. Katagorisasi ini menekankan pada aktivitas seks yang dilakukan individu yang 

menyalahi norma seks. Adapun indikator katagorisasi demoralisasi seksual dalam film “ 

Sekandal” adalah: 
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A. Hubungan Seks di Luar Nikah 

Hubungan seksual yang di lakukan pra nikah (tanpa menikah) atau sebuah 

hubungan pergaulan yang sering berganti pasangan. 

B. Bercumbu (Bukan Pasangan Sah) 

Tindakan (fisik maupun non fisik) yang dilakukan oleh dua atau lebih orang atau 

individu dengan maksud untuk membangkitkan birahi pada pihak-pihak yang terlibat. 

Percumbuan biasanya merupakan persiapan menuju hubungan seksual, suatu perilaku 

yang lebih intim dan mengarah pada reproduksi namun tidak selalu berarti demikian. 

Orang yang berpacaran dapat bercumbu tanpa berpretensi untuk berhubungan seks. 

 

3. Katagorisasi Demoralisasi Perkawinan 

Demoralisasi perkawinan adalah kemerosotan moral atau pelanggaran moral yang 

didalamnya mengandung nilai-nilai perkawinan yang sakral. Katagorisasi ini menekankan 

pada perbuatan individu yang telah menikah, dimana perbuatan tersebut merusak nilai 

sakral pernikahan yang harusnya dijalani bersama. Adapun indikator kategorisasi 

demoralisasi penikahan dalam film “ Skandal” adalah: 

A. Membohongi atau Mengkhianati Suami/Istri 

Mengatakan sesuatu yang tidak benar atau menipu kepada Suami/Istri 

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh 

istri yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 



25 

 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga. 

 

H. METODE PENELITIAN 

H.1. Tipe dan Dasar Penelitian 

 
Disini peneliti menggunakan tipe penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yang 

pada dasarnya adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang ada. 

Selain itu, penelitian ini juga tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak 

menguji hipotesis dan membuat sebuah prediksi (Rakhmat, 2005:24). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. analisis isi adalah teknik penelitian 

untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi yang 

tampak. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap 

berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa secara objektif dan 

sistematis. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui demoralisasi yang terdapat dalam film 

“Skandal”. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perangkat 

statistik. Statistik deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala atau fenomena 

dari suatu variabel yang diteliti tanpa berupaya menjelaskan hubungan – hubungan yang 

ada (Kriyantono, 2009: 167). 
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H.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil ruang lingkup penelitian dengan 

menganalisis total 38 scene dengan durasi 90  menit yang terdapat dalam film “ Skandal”. 

H.3 Unit Analisis 

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah scene. Dimana setiap scene 

(adegan) dalam film “Skandal” baik berupa akting atau dialog yang mengandung unsur 

demoralisasi  akan diambil dan kemudian dimasukkan dalam katagori yang telah 

ditentukan 

H.4 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah prosentase kemunculan 

scene yang mengandung unsur demoralisasi pada setiap scene dalam film “Skandal“ 

Karya Jose Poernomo. 

H.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menelaah atatan- catatan, dokumen sebagai sumber data. 

Kemudian pada praktiknya,untuk penelitian ini dilakukan pemutaran film versi VCD Film 

“ Skandal”. Kemudian data dipilah- pilah dan dimasukan kedalam kategorisasi yang telah 

ditetapkan dengan melakukan pengamatan dengan cara menggunakan lembar koding yang 

dibuatberdasarkan kategori yang ada dalam adegan yang ada dialam film tersebut. Untuk 

mengetahui pengkatagorisasian, nantinya akan dibuat lembar coding seperti contoh 

berikut. 
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Tabel 1.1  

Contoh Lembar 

 

 

Scene 

Kategorisasi  

 

 

Unit 
Analisis 

 

 

Demoralisai        

Sosial 

Demoralisasi 

Seksual 

Demoralisasi 

Pernikahan 

A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 

         

         

         

         

 

Keterangan : 

A1 : indikator mencaci-maki  

A2 : indikator memukul atau menampar 

A3 : indikator berbohong kepada orang lain 

B1 : indikator hubungan seks di luar nikah 

B2 : indikator bercumbu (bukan pasangan sah) 

C1 : indikator membohongi atau mengkhianati suami/istri 

C2 : indikator kekerasan dalam rumah tangga 
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H.6. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah analisa distribusi frekuensi yang 

merupakan teknik analisa data untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing-masing 

kategori. Teknisnya pelaksanaanya, data berupa isi demoralisasi film ini dimasukkan 

kedalam kategorisasi yang telah ditetapkan, lalu data dianalisis memakai alat distribusi 

frekuensi untuk mengetahui frekuensi kemunculan dari setiap kategori tema penelitian. 

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator Scene Unit 
Analisis 

F Total % 

 

 

 

Demoralisasi 

Sosial 

Mencaci –

Maki 

 Akting   

 

 

  Dialog  

Memukul 

atau 

Menampar 

 Akting   

 

 

 Dialog  

Berbohong 

Kepada  

Orang Lain 

 Akting   

 

 

  Dialog  
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Jumlah     

 

Tabel 1.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator Scene Unit 
Analisis 

F Total % 

 

 

 

Demoralisasi 

Seksual 

Hubungan 

Seks di 

Luar Nikah 

 Akting   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialog  

Bercumbu 

(Bukan 

Pasangan 

Sah) 

 Akting   

 

 

 

 Dialog  

Jumlah     
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Tabel 1.4 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator Scene Unit 
Analisis 

F Total % 

 

 

 

Demoralisasi 

Pernikahan 

Membohongi 

atau 

Mengkhianati 

Suami/Istri 

 

 Akting   

 

 

 

 

 

 

 

 Dialog  

Kekerasan 

Dalam 

Rumah 

Tangga 

 

 Akting   

 

 

  Dialog  

Jumlah     
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H.7 Uji Reliabilitas dan Validitas  

Dalam uji reliabilitas kategorisasi, peneliti menggunakan sistem koding, dimana 

peneliti dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian peneliti terhadap pesan 

kemanusiaan dalam film “Skandal”. Sistem ini dirasa perlu digunakan oleh peneliti 

karena untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film diperlukan pemikiran subjektif 

dan untuk menyamakan perspektif subjektifitas tersebut diperlukan suatu pembanding. 

  Untuk menguji reliabilitas, peneliti dibantu oleh dua orang koder (orang yang 

melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah reliable atau 

belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan dua definisi struktur kategori, 

unit analisis, bahan yang akan dikoding (scene  dalam film “Skandal” dan tabel kerja 

koding). 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit analisis yang telah 

ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel kerja koding 

dikumpulkan dan dihitung secara statistik. 

  Dua orang koder tersebut harus memiliki pengetahuan dalam audio visual yang 

akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut harus mengerti tentang 

audio visual dan dapat memahami isi film tersebut. Yang dimaksud mengerti dalam hal ini 

adalah yang bersangkutan bisa menilai tentang unsur-unsur audio visual yang ada, baik 

verbal maupun non verbal yang ada di film tersebut. 
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  Untuk mencapai tingkat reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan 

pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian Ole R. Hostly 

(1969), yang digunakan untuk menentukan reabilitas data nominal. Untuk menghitung 

kesepakatan dari hasil penelitian para koder peneliti menggunakan rumus Hostly 

(Dominick, 2003:157) sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

C.R  = Coefisien Reliability 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkoding dan periset 

N1, N2  = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding dan periset 

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

Index Scott  sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Pi           = nilai keterandalah 

Observed Agreement   = presentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkode (yaitu nilai C.R)  
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Expected Agreement    = presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu jumlah proporsi 

dari pesan yang dikuadratkan 

  Uji reliabilitas ini dilakukan dengan dua koder yang lain. Masing-masing koder 

diberikan kategorisasi yang sama dengan dilakukan peneliti. Kemudian dari hasil tersebut 

dihitung dengan rumus diatas. 

  Dengan merujuk formula yang dikemukakan Hostly (1969) untuk menguji 

reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara peneliti dan koder. Jika 

tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data yang diperoleh dinyatakan valid 

dan reliable. Namun sebaliknya, jika tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,75 maka 

kategorisasi operasionalnya perlu dibuat lebih spesifik lagi. Artinya kategorisasi yang 

dibuat belum mencapai tingkat keterandalan atau kepercayaan. (Kriyantono, 2009:238) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


