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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 Komunikasi merupakan sebuah aktifitas antara komunikator (penyampai 

pesan) dan komunikan (penerima pesan) melakukan interaksi dengan menggunakan 

bahasa dalam pemahaman tertentu, baik dalam bahasa verbal maupun bahasa non-

verbal. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya, sebagai 

makhluk sosial sudahlah menjadi kodrat yang mewajibkan kita untuk berkomunikasi. 

Menurut Thomas M. Scheidel, bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan 

dan mendukung identitas-diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar 

kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku 

seperti yang kita inginkan1.   

 Perkembangan dari tahun ke tahun menuntut komunikasi berkembang dalam 

bentuk yang berbeda-beda. Film merupakan bentuk dari perkembangan media 

komunikasi, yaitu komunikasi audio visual. Film bukan merupakan hal yang baru 

bagi masyarakat kita sekarang, terlebih bagi masyarakat modern. Film merupakan 

bentuk dari media audio visual dan dipandang sebagai salah satu bagian dari sebuah 

produk media massa. 

 Sebagai salah satu produk media massa, maka proses komunikasi massa 

dalam film mempunyai kekuatan dan kemampuan serta peran besar yang di dalamnya 

mampu membentuk pola pikir dan hubungan sosial masyarakat. Film juga mampu 

membangkitkan perasaan tertentu, karena film diyakini dapat memenuhi kebutuhan 

dan selera masyarakat akan hiburan dan pendidikan.  

 Perkembangan film telah dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan, 

pencapaian teknologi yang semakin canggih, serta dari pengalaman pembuatnya, 

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

menyaksikan berbagai film baik itu melalui gedung-gedung bioskop, VCD, DVD, 

televisi bahkan kita dapat mengaksesnya (men-download-nya) lewat internet. 
                                                           
1.  Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007). p.4. 
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 Film merupakan suatu gambar hidup yang dibuat oleh seorang manusia untuk 

menggambarkan berbagai sisi kehidupan manusia. Pada dasarnya film yang dibuat 

menggambarkan kondisi sebenarnya kehidupan manusia. Film merupakan wujud dari 

semua realitas kehidupan sosial yang cukup luas dalam masyarakat, sehingga film 

mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, ketegangan dan benturan emosional 

khalayak sebagai penonton, seperti mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dalam 

cerita film tersebut. Film sebenarnya tidak hanya memuat sebuah hiburan, tetapi isi 

pesan di dalam film memuat aspek kritik sosial, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan 

norma kehidupan bagi penonton. 

 Saat ini banyak sekali jenis media audio visual yang berkembang, seperti film 

animasi. Peneliti lebih tertarik pada jenis film animasi (kartun) untuk diteliti karena 

keunikan, tingkat kesulitannya dan lebih khususnya ada pada isi (pesan) cerita dari 

sebuah film animasi untuk penelitian ini.  

 Dunia film berakar dari dunia fotografi (penangkapan gambar tunggal) dan 

berkembang menjadi sinematografi (rangkaian gambar tunggal)2.  Animasi berakar 

dari dunia gambar, yaitu ilustrasi desain grafis (desain komunikasi visual)3. Animasi 

adalah film yang berasal dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar 

yang bergerak. Penerapan teknik animasi sama dengan pembuatan film dengan objek 

gambar foto/ilustrasi yang memerlukan ≥ 24 gambar (frame) per detik untuk 

menciptakan ilusi gerak. Dapat dikatakan bahwa animasi merupakan suatu media 

yang lahir dari dua disiplin ilmu, film (fotografi/sinematografi) dan gambar (ilustrasi 

desain grafis)4. 

 Seperti halnya film, teknik pembuatan animasi telah mengalami 

perkembangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Saat ini animasi lebih 

sering dibuat dengan menggunakan komputer dan dapat disebut sebagai animasi 
                                                           
2.https://docs.google.com/viewer:edwi.dosen.upnyk.ac.id/Sinematografi.doc+pengertian+filmn, 3 
Januari 2012, 11:00 WIB. 

3.https://docs.google.com/viewer:mhs.stiki.ac.id/06312084/BukuGrafik/BukuLatihanMAYAUnlimited
5.0untukPemula.pdf, 3 Januari 2012, 11:15 WIB. 

4. http://kelompokkami.wordpress.com/3d-animation/, 18 November 2011, 16:30 WIB. 
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digital. Sebuah film animasi digital karya Pete Docter yang diproduksi oleh Pixar 

Animation Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Pictures adalah film animasi 

"UP". Film ini meraih banyak sekali penghargaan dan nominasi di berbagai festival 

perfilman internasional. serta sebagai generasi penerus dari kesuksesan film-film 

animasi produksi Pixar Animation Studio sebelumnya, seperti Toy Story, Finding 

Nemo, dan lain-lain.  

 Film animasi "UP" ingin menceritakan sebuah wujud kesetiaan seorang suami 

kepada istrinya dan kisah kesetiaan seorang manusia terhadap sekitarnya. Film ini 

menceritakan sepasang suami istri (Carl & Ellie) yang saling mencintai dan 

menerima kondisi mereka apa adanya dan saling bekerjasama untuk mewujudkan 

impian mereka semasa kecilnya dan mereka menjalani kehidupan dengan bahagia 

hingga mereka berdua menjadi kakek-nenek. Film ini ingin memberikan gambaran 

positif tentang sifat, sikap dan tindakan manusia secara naluriah untuk dirinya sendiri 

dan untuk sekitarnya dalam mencapai suatu tujuan.  

 Film-film yang diproduksi oleh perusahaan film Amerika memang sudah 

banyak mengangkat cerita yang "berbau" tentang perjuangan hidup, yang menarik 

dalam cerita film animasi UP adalah cerita seorang kakek yang ingin mewujudkan 

mimpi istrinya yang telah meninggal dunia, untuk memiliki sebuah rumah yang 

berada di atas sebuah bukit batu, air tejun surga. Si kakek mencari tempat impian 

sang istri dengan cara mengikatkan balon-balon gas helium pada rumah supaya ia 

bisa menerbangkan dan memindahkan rumahnya ke tempat yang diinginkan. Film ini 

menunjukan bahwa dengan tekad dan keinginan yang kuat, semua impian, bahkan 

yang terlihat sangat mustahil, pasti bisa diwujudkan5. 

 Film animasi “UP” adalah subuah film fiksi dengan genre drama, karena 

jangkauan cerita yang sangat luas dan berhubungan dengan potret kehidupan nyata. 

Jenis cerita fiksi ini memiliki keistimewaan kesenangan bahwa khalayak 

mendapatkan pengalaman sebagaimana jika mengalaminya sendiri peristiwa atau 

kejadian yang dikisahkan. Khalayak dapat mengembangkan imajinasinyanya untuk 
                                                           
5.  http://balistta.blogspot.com/2011/09/film-animasi-yang-memberi-pesan.html, 18 November 
2011, 16:15 WIB. 



 4 

mengenal daerah yang belum dikunjungi atau tidak mungkin dikunjungi selama 

hidupnya. Khalayak juga dapat mengenal tokoh-tokoh yang aneh atau asing tingkah 

lakunya atau mungkin rumit perjalanan hidupnya untuk mencapai suatu sukses6. 

 Peneliti memilih objek penelitian film animasi "UP", karena peneliti memiliki 

beberapa alasan. Pertama, peneliti secara umum ingin menunjukkan bahwa setiap 

manusia pada hakekatnya memiliki beragam cara dalam menjalani sebuah hubungan 

dengan manusia lainnya, salah satu cara itu adalah kesetiaan dan dalam film ini sisi 

kesetiaan tersebut sangat ditonjolkan oleh para tokohnya baik dalam bentuk sifat, 

sikap dan tindakan. Kedua, selain memiliki cerita yang sangat menarik, visualisasi 

film ini juga sangat bagus, itu terbukti bahwa film ini telah mendapatkan banyak 

nominasi dan penghargaan dari berbagai festival perfilman dunia, seperti academy 

award, dan lainnya. Salah satu dari banyak penghargaan yang diraih oleh film 

animasi UP adalah film animasi terbaik dari Golden Globe pada tahun 2010. Oleh 

karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti cerita yang mengandung pesan 

kesetiaan pada film animasi UP. 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

fokus penelitiannya nanti lebih kepada pesan kesetiaan yang terkandung dalam film 

animasi “UP” karya Pete Docter.  

 

B.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas secara spesifik peneliti mengemukakan 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu seberapa banyak frekuensi pesan kesetiaan 

yang terdapat dalam film animasi "UP" karya Pete Docter ?. 

 

C.  Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak frekuensi 

pesan kesetiaan yang ada pada film animasi "UP" karya Pete Docter. 

 

                                                           
6. Habib Mustopo, Ilmu Budaya Dasar : Manusia dan Budaya (Surabaya, Usaha Nasional). p. 36. 
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D.  Kegunaan Penelitian 
 D.1.  Kegunaan Akademis  

  Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti sekarang 

dan setelahnya untuk lebih mengembangkan dan memperluas berbagai 

penelitian di masa yang akan datang, serta memperoleh pengetahuan tentang 

nilai-nilai kehidupan melalui sebuah film dan animasi, serta pemahaman pada 

disiplin ilmu film dan animasi. 

 

 D.2.  Kegunaan Praktis  

  Dapat menjadi masukan bagi peneliti yang mendalami dunia film agar 

lebih kreatif dalam membuat film, sehingga tampilan gambar dan ceritanya 

akan lebih menarik penonton atau penikmat film agar dapat menangkap pesan 

yang disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


