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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Film adalah media produksi informasi, media dari sebuah pesan yang ingin 

disampaikan kepada masyarakat luas tentang gambaran, gagasan, informasi, ungkapan 

atau ekspresi yang dapat dibicarakan, ditelaah sebagai wacana dari proses gerak 

peradaban manusia. Berangkat dari proses akulturasi seni (puisi, tari, teater dan novel) 

dan teknologi, film merupakan bentuk semu dari kehidupan dengan simbol-simbol dan 

aktivitas imajinatif juga kekuatan teknologi tercipta sebuah pesan yang menunjukan 

realitas yang memberikan harmoni ataupun sekedar menghibur1. 

Perfilman di Indonesia pada era 1970-an mengalami masa jayanya dan 

kemudian surut pada awal tahun 1990-an. Hal ini disebabkan karena semakin 

dewasanya masyarakat dalam menilai sebuah film. Menurunnya minat penonton 

terhadap film-film nasional, disebabkan oleh tema film yang cenderung monoton dan 

didominasi oleh tema tema seks, komedi dan musik dangdut. Selain itu, film-film 

lokal dibuat hanya untuk mengejar keuntungan tanpa memperhatikan mutu dan 

kualitas film tersebut. Sehingga masyarakat cenderung mengalihkan perhatian pada 

film-film luar (film mainstream) dari pada film nasional Indonesia2.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemicu kebangkitan sinema Indonesia adalah 

dimana pertumbuhan produktivitas yang didominasi generasi baru perfilman atau 

sineas muda, menjadi pelopor dan mendorong pertumbuhan atau bangkitnya perfilman 

nasional. Dengan dimulai dari hadirnya beberapa film seperti Jelangkung, Beth, Ada 

                                                             
1 Ahmad Fadoli, Menganalisa Apresiasi Film, http://elearning.unesa.ac.id/myblog/ahmad-fadoli/menganalisa-appresiasi-
film. Akses 20 Maret 2012. 09.05 WIB 
2 Ibid. 
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Apa Dengan Cinta, dan Ca Bau Kan atmosfer perfilman nasional mulai menampakan 

kecerahannya3. 

Dalam pasang surut perkembangannya, film Indonesia  masih dapat terus 

berkembang hingga saat ini. Tema film yang disampaikanpun semakin beragam, tidak 

hanya berkutat dengan cerita remaja dan cinta, sejak tahun 2009 hingga saat ini film 

Indonesia sudah mulai banyak mengangkat tema-tema sosial seperti film Identitas, 

Kentut, Alangkah Lucunya Negeri Ini, Tanah Air Beta, Denias, Laskar Pelangi dan 

masih banyak lainnya. 

Dari film bertema sosial yang juga semakin beragam, mulai banyak pula 

bermunculan film-film bertema sosial yang membubuhkan cerita tentang penyandang 

cacat dalam alur ceritanya, sebut saja film Rumah Tanpa Jendela yang bercerita 

tentang persahabatan Rara seorang gadis berumur 11 tahun dari keluarga tidak mampu 

yang ingin memiliki jendela dirumahnya dengan Aldo yang seusia dengannya dan 

mengalami keterbelakangan mental namun berasal dari keluarga kaya4. Film Simfoni 

Luar Biasa bercerita tentang bagaimana seorang bernama Jayden Valarao (Christian 

Bautista), musisi Filipina yang bermimpi menjadi bintang rock, tapi harus mengajar 

musik kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah milik ibunya5. 

Tidak hanya film industri saja yang berkembang saat ini, film-film independent 

juga ikut mengalami perkembangan cukup pesat, sekalipun biasanya hanya berdurasi 

pendek. Secara kualitas teknis dan isi film, film independent tidak kalah jika harus 

disandingkan dengan film-film industri kebanyakan. Begitu pula dengan tema film 

yang diangkat oleh para filmmaker independent, banyak film bertema sosial muncul di 

                                                             
3 Ibid. 
4 ______, Rumah Tanpa Jendela, http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-r017-11-253275/rumah-tanpa-jendela#.P_YQi-
WTnwY. Akses 20 Maret 2012. 10.26 WIB 
5 ______, Simfoni Luar Biasa,  http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s016-11-727881/simfoni-luar-
biasa#.P_YQnOWTnwY. Akses 20 Maret 2012. 10.26 WIB 



3 
 

lingkup film pendek karya  para filmmaker independent ini, namun semuanya lebih 

banyak berkisar pada tema-tema sosial pendidikan dan sosial ekonomi yang terjadi 

dalam masyarakat, dan belum ada film yang bercerita tentang penyandang cacat. 

Baik film industri maupun film independent yang ada saat ini semua film yang 

bercerita tentang penyandang cacat atau biasa juga disebut kaum diffable secara umum 

hanya merupakan bagian cerita pendukung film saja tapi bukan merupakan cerita 

utama tentang penyandang diffable yang diangkat. Film-film ini juga secara 

keseluruhan hanya menceritakan bagaimana para penyandang diffable itu berusaha 

memperjuangkan hidupnya untuk bisa diterima di lingkungan sekitarnya layaknya 

orang normal oleh masyarakat. Namun tidak ada satupun dari semua film Indonesia 

bertema sosial yang ada saat ini 100% menceritakan tentang kehidupan penyandang 

diffable itu sendiri dan bagaimana cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi satu 

sama lain sesama penyandang diffable. 

Film ”Bermula dari A” yang dirilis tahun 2011 melengkapi karya film di 

Indonesia pertama yang 100% menceritakan kehidupan penyandang diffable 

khususnya penyandang tunanetra dan tunarungu-wicara. Sekalipun hanya film 

independent dan berdurasi pendek, film ini secara detail menceritakan sisi lain dari 

para penyandang diffable yang tidak banyak diungkapkan dalam film yang bercerita 

tentang penyandang diffable yang sudah ada selama ini, film ini juga tidak hanya 

bertutur tentang bagaimana orang normal berinteraksi dengan para penyandang 

diffable tapi juga berusaha menceritakan bagaimana sesama penyandang diffable yang 

memiliki kemampuan berbeda-beda mampu saling berkomunikasi sekalipun hanya 

dalam bentuk komunikasi nonverbal saja. 

Seperti kita tahu sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah lepas dari 

kegiatan komunikasi untuk mendukung peran sosialnya di masyarakat memenuhi 
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kebutuhannya akan informasi. Tidak ada hubungan yang terbentuk antara manusia 

yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya komunikasi. Dikemukakan oleh Thomas 

M. Scheidel bahwa kita sebagai manusia berkomunikasi terutama untuk mendukung 

identitas-diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang disekitar kita, dan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita 

inginkan.6 

Seperti dikutip Deddy Mulyana pesan nonverbal menurut Ray L. Birdwhistell 

65% lebih dipercaya dalam komunikasi, sedangkan menurut Albert Mehrabian 93% 

lebih dipercaya7 karena fungsi komunikasi nonverbal sebagai petunjuk yang bisa 

menekankan, melengkapi, menggantikan bahasa verbal, dan komunikasi nonverbal 

bisa menunjukan kontradiksi antara yang verbal dengan yang nonverbal. Namun, tak 

jarang pula komunikasi   nonverbal dapat menggantikan komunikasi verbal tersebut, 

sebagai contoh bagi para peyandang kecacatan fisik atau yang saat ini disebut kaum 

diffable. 

Kaum diffable mempunyai cara yang berbeda-beda dalam berkomunikasi, dan 

kaum diffable yang akan menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah 

penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu-wicara. Secara umum, penyandang 

tunanetra hanya mampu berkomunikasi dengan individu lain dengan berbicara dan 

meraba/menyentuh sumber informasi lain yang tidak bisa di dengar dan dilihatnya 

seperti huruf braille dan pesan isyarat tangan. Sedangkan penyandang tunarungu-

wicara hanya bisa melihat semua isyarat tangan yang diberikan lawan bicaranya. 

Tidak hanya dalam kehidupan nyata, komunikasi nonverbal yang digunakan 

penyandang tunanetra dan tunarungu-wicara ini juga diungkapkan dalam film yang 

                                                             
6 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007,  hal.4 
7 Ibid.,  hal.351 
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merupakan bentuk media massa populer yang cukup efektif untuk menyampaikan 

suatu pesan. Karena film merupakan wujud dari realitas kehidupan sosial yang terjadi 

di masyarakat, sehingga film mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, ketegangan 

dan benturan emosional khalayak sebagai penonton. Dan dalam film juga realitas 

komunikasi yang dilakukan oleh kaum diffable seperti penyandang tunanetra dan 

tunarungu wicara dapat disampaikan kepada masyarakat luas untuk dijadikan 

pengetahuan. 

Film berjudul “Bermula dari A” adalah sebuah film pendek karya BW. Purba 

Negara yang diproduksi oleh Limaenam Films dan di distribusikan oleh 

Komunitasfilm. Film “Bermula dari A” membawa pesan yang sangat kuat dan 

relevan,  tidak hanya di Indonesia melainkan juga dalam skala internasional. Film ini 

menceritakan tentang dua orang penyandang diffable (different-able people) seorang 

laki-laki tunarungu-wicara dan seorang perempuan tunanetra. Dalam hubungan ini, 

sang laki-laki adalah mata dan sang perempuan adalah lidah. Semuanya digambarkan 

dengan jelas, bagaimana pesan nonverbal banyak digunakan oleh pasangan berbeda 

kekurangan ini untuk saling berkomunikasi. 

Pesan nonverbal menjadi hal terpenting yang digunakan oleh para penyandang 

diffable (different-able people) seperti penyandang tunanetra dan tunarungu-wicara 

yang diceritakan dalam film “Bermula dari A” ini dalam berkomunikasi dan dapat 

menjadi salah satu bentuk representasi bahwa komunikasi nonverbal juga memiliki 

bobot yang sama pentingnya dengan komunikasi verbal khususnya bagi para 

penyandang diffable. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas 

lagi bentuk pesan nonverbal yang lebih spesifik digunakan oleh penyandang tunanetra 

dan tunarungu-wicara dalam berkomunikasi serta frekuensi kemunculan pesan 
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nonverbal tersebut dalam film ”Bermula dari A”. Untuk itu peneliti mengambil judul 

“Pesan Nonverbal Penyandang Diffable Dalam Film” (Analisis Isi pada Film 

“Bermula dari A” Karya BW. Purba Negara). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah  

1. Apa saja bentuk pesan nonverbal yang  digunakan oleh penyandang tunanetra 

dan tunarungu-wicara dalam berkomunikasi yang ada di film “Bermula dari A” 

karya BW. Purbanegara ? 

2. Seberapa banyak frekuensi kemunculan pesan non verbal tersebut dalam film 

“Bermula dari A” karya BW. Purbanegara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan : 

1. Mengetahui bentuk pesan nonverbal yang  digunakan oleh penyandang 

tunanetra dan tunarungu-wicara dalam berkomunikasi yang ada di film 

“Bermula dari A” karya BW. Purbanegara. 

2. Mengetahui seberapa banyak frekuensi kemunculan pesan nonverbal tersebut 

dalam film “Bermula dari A” karya BW. Purbanegara. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a.  Manfaat Akademis 

(1) Memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang komunikasi khususnya 

komunikasi nonverbal yang digunakan oleh para penyandang diffable seperti 

penyandang tunanetra dan tunarungu-wicara. 

(2) Menyediakan referensi atau rujukan kajian pustaka untuk melengkapi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak mengenai komunikasi nonverbal 

yang digunakan oleh penyandang diffable seperti penyandang tunanetra dan 

tunarungu-wicara. Dimana diharapkan bentuk komunikasi para penyandang 

diffable ini dapat menjadi kajian yang patut untuk diperhatikan. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1  Pesan Nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan 

nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua 

peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis.  

Edward T. Hall menamai bahasa nonverbal sebagai “bahasa diam”(silent 

language)dan “dimensi tersembunyi” (hidden dimension) suatu budaya. Disebut 

diam dan tersembunyi,karena pesan-pesan nonverbal tertanam dalam konteks 

komunikasi. Selain isyarat situasional dan relasional dalam transaksi komunikasi, 

pesan nonverbal member kita isyarat-isyarat kontekstual. Bersama isyarat verbal 

dan isyarat kontekstual, pesan nonverbal membantu kita menafsirkan seluruh 

makna pengalaman komunikasi8 . 

Simbol-simbol nonverbal lebih sulit ditafsirkan daripada simbol-simbol 

verbal. Tidak ada satupun kamus andal yang dapat penerjemahan simbol 

nonverbal. Ada dugaan bahwa pesan nonverbal sebangun dengan pesan 

verbalnya9.  

Jika dilihat dari fungsinya Mark L. Knapp, menyebut lima fungsi pesan 

nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal: 

(1). Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara 

verbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya, saya 

menggelengkan kepala. 

                                                             
8 Ibid, hal.344 
9 Ibid, hal.345 
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(2). Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa 

sepatah katapun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan 

mengangguk-anggukkan kepala. 

(3). Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain 

terhadap pesan verbal. Misalnya anda ’memuji’ prestasi teman dengan 

mencibirkan bibir, seraya berkata ”Hebat, kau memang hebat.” 

(4). Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. 

Misalnya, air muka anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak 

terungkap dengan kata-kata. 

(5). Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. 

Misalnya, anda mengungkapkan betapa jengkelnya anda dengan memukul 

meja. 

Sementara menurut Dale G. Leathers (1976) dalam Nonverbal 

Communication Systems, menyebutkan enam alasan mengapa pesan verbal 

sangat penting, yaitu : 

(1) Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi 

interpersonal. Ketika kita mengobrol atau berkomunikasi tatap muka, kita 

banyak menyampaikan gagasan dan pikiran kita lewat pesan-pesan 

nonverbal. Pada gilirannya orang lainpun lebih banya ’membaca’ pikiran 

kita lewat petunjuk-petunjuk nonverbal. 

(2) Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan noverbal 

ketimbang pesan verbal.  

(3) Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas 

dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan nonverbal jarang dapat 

diatur oleh komunikator secara sadar. 
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(4) Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat 

diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Fungsi 

metakomunikatif artinya memberikan informasi tambahan yang 

memeperjelas maksud dan makna pesan. 

(5) Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien 

dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal sangat 

tidak efisien, diperlukan lebih banyak waktu untuk mengungkapkan 

pikiran kita secara verbal. 

(6) Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Situasi 

komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan dan emosi 

secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkan menyarankan sesuatu 

kepada orang lain secara implisit (tersirat).10 

Istilah pesan nonverbal bisa juga disebut dengan kode nonverbal. Kode 

nonverbal adalah kumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti. 

Jude Burgoon menggolongkan sistem kode nonverbal ke dalam beberapa sifat : 

a. cenderung analog daripada digital, diartikan sebagai sesuatu yang 

berkesinambungan, membentuk tingkatan, berbeda namun memiliki hubungan 

yang erat (seperti volume suara dan intensitas cahaya). 

b. Kemiripan (iconity), kode ikonis menyerupai benda yang telah disimbolkan. 

c. Memunculkan makna universal terutama dalam kasus yang berhubungan 

dengan tanda-tanda seperti dalam penunjukan emosi. 

d. Transmisi berkesinambungan dalam beberapa pesan. 

e. Sering menimbulkan respon otomatis. 

                                                             
10 Jalaluddin Rakhmat, Pskologi Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992,  hal.287-289 
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Pesan nonverbal dalam komunikasi memiliki tiga dimensi yakni semantis 

(semantic), sintaktis (syntactic) dan pragmatis (pragmatic). Semantik menunjuk 

arti sebuah tanda. Misalnya menunjukkan ibu jari (jempol) tandanya baik. 

Sedangkan sintaktis merujuk pada cara sebuah tanda diorganisasi ke dalam 

sebuah sistem dengan tanda lain. Adapun pragmatis merujuk pada efek atau 

perilaku yang didapatkan dari sebuah tanda atau sekelompok tanda11.  

Selain sifatnya Burgoon menggolongkan sistem kode nonverbal kedalam 

tujuh jenis/bentuk kode nonverbal, yaitu kinesis (aktivitas tubuh), vokalis atau 

paralanguage (suara), penampilan fisik, haptics (touch), proxemics (ruang), 

chronemics (waktu), artefak (objek)12. 

Ducan menyebutkan enam jenis pesan nonverbal: (1) kinesik atau gerak 

tubuh; (2) paralinguistik atau suara; (3) proksemik; (4) olfaksi atau penciuman; 

(5) sensitifitas kulit; dan (6) faktor artifaktual seperti pakaian dan kosmetik. 

Scheflen menyebutkannya dalam istilah lain: kinesik, sentuhan (tactile), bau-

bauan (odorific), territorial, proksemik,dan artifaktual13.  

Jalaludin Rakhmat dalam bukunya, sambil mengikuti klasifikasi Leather 

dengan sedikit perubahan, membagi pesan nonverbal pada tiga kelompok besar; 

pesan nonverbal visual yang meliputi kinesik, proksemik, dan artifaktual; pesan 

nonverbal auditif yaitu pesan paralinguistik; dan pesan nonverbal nonvisual 

nonauditif yang artinya tidak berupa kata-kata, tidak terlihat, dan tidak 

terdengar,meliputi sentuhan dan penciuman14. 

                                                             
11 Afdal Makkuraga Putral, Bahan Ajar MK. Studi Media – Modul 9 Semiotika, FIKOM Univ.Mercu Buana, hal. 4-5. 
Link: 41036-9-241540104283.doc. Akses 5 Maret 2012. 20.00 WIB 
12 Ibid, hal. 5 
13 Jalaluddin Rakhmat, op. cit., hal.289 
14 Ibid 
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a. Pesan Kinesik, menggunakan gerakan tubuh yang berarti terdiri dari tiga 

komponen utama: pesan fasial (ekspresi wajah/ air muka), pesan gestural 

(gerakan anggota badan: mata dan tangan), dan pesan postural (gerakan 

keseluruhan anggota badan). 

b. Pesan Proksemik, melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Tabel.1 

PROKSEMIK ATAU PENGATURAN JARAK 

Jarak Contoh 
Akrab 

Fase dekat 0 – 6” 
Fase jauh 6” – 18” 

Akrab 
Pecinta yang berpelukan,berbisik lembut. 
Ibu - anak membaca buku, sahabat dekat. 

Personal 
Fase dekat 18” – 30” 
Fase jauh 30” – 4’ 

Akrab 
Ibu-anak mengobrol. 
Obrolan saat meminum kopi bersama. 

Sosial 
Fase dekat 4’ – 7’ 
Fase jauh 7’ – 12’ 

Akrab Sosial 
Obrolan dengan teman sekerja 
Diskusi bisnis yang lebih formal. 

Publik 
Fase dekat 12’ – 25’ 
Fase jauh 25’–  lebih 

krab Sosial 
Orang berbicara di depan kelompok kecil 
Pidato di atas podium 

Sumber : Brooks dan Emmert (1976: 137) – Jalaluddin Rahmat (1992: 291) 

c. Pesan Artifaktual, diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan 

kosmetik. 

d. Pesan Paralinguistik, pesan yang berhubungan dengan cara mengucapkan 

pesan verbal atau bicara, terdiri atas nada (mengungkap kesedihan, 

ketakutan, kesungguhan, atau kasih sayang), kualitas suara (menunjukkan 

“penuh” dan “tipisnya” suara), volume (menunjukkan tinggi rendahnya 

suara), kecepatan dan ritme (menggarisbawahi pernyataan dan 

mengungkapkan perasaan). 
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e. Pesan Sentuhan dan Bau-bauan, pesan yang berhubungan dengan sentuhan 

(meraba) dan penciuman15. 

E.2 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa16. Pool  

mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung dalam 

situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara 

langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-

saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, film atau televisi17.  

Menurut paradigmanya, alat komunikasi massa dibagi menjadi dua jenis 

yaitu paradigma lama (film, surat kabar, majalah, tabloid, buku, radio, televisi, 

kaset/CD) dan paradigma baru (surat kabar, majalah, tabloid, internet, radio, 

televisi)18. 

Film sebagai media komunikasi massa memang tidak lepas dari hubungan 

antara film dan masyarakat itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oey Hong 

Lee yakni, “film sebagai alat komunikasi massa kedua yang muncul di dunia, 

mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan perkataan lain 

pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin 

lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah 

dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur 

teknik, politik, ekonomi, social dan demografi yang merintangi kemajuan surat 

                                                             
15 Ibid, hal. 289-293 
16 Ibid, hal.189 
17 Wiryanto, Teori Komunikasi Massa, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal.3 
18 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.13 
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kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-

19”19. 

Film lahir di penghujung abad ke-19 sebagai bentuk dari perkembangan 

teknologi yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison dan Lumiere Bersaudara 

yang kemudian disebut gambar bergerak (motion picture) alias film. Film juga 

semakin mengekalkan apa yang telah dilakukan manusia selama beribu-ribu 

tahun, yakni menyampaikan kisah, yang diceritakan tentu saja perihal kehidupan. 

Eric Sasono menulis,dibandingkan media lain, film memiliki kemampuan untuk 

meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari 20.  

Menurut Himawan Pratista, film secara umum dapat dibagi menjadi dua 

unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut 

saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk 

sebuah film, masing-masing unsur tersebut tidak akan dapat membentuk film jika 

hanya berdiri sendiri. Bisa kita katakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) 

yang akan diolah, sementara unsur sinematik atau juga sering diistilahkan gaya 

sinematik merupakan aspek-aspek teknis pembentuk film21. 

Secara umum film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni: dokumenter, 

fiksi dan eksperimental. Pembagian ini didasarkan atascara bertuturnya yakni 

naratif (cerita) dan non-naratif (non cerita). Film fiksi memiliki struktur naratif 

yang jelas, film dokumenter memiliki konsep realisme (nyata) dan film 

eksperimental memiliki konsep yang formalisme (abstrak). Film fiksi berada 

                                                             
19 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006,  hal.126 
20 Ade Irwansyah, Seandainya Saya Kritikus Film:Pengantar Menulis Kritik Film, Homerian Pustaka, 2009, hal.12 
21 Himawan Pratista, Memahami Film, Homerian Pustaka, Yogyakarta, 2008, hal.1 
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ditengah-tengah dua jenis film yang lain karena film fiksi bisa dipengaruhi oleh 

film dokumenter dan film eksperimental baik secara naratif maupun sinematik22. 

Dokumenter  Fiksi  Eksperimental 
    (nyata)  (rekaan) (abstrak) 

  
Film menurut genrenya dibagi menjadi genre induk primer dan genre 

induk sekunder; 

a. Genre Induk Primer, merupakan genre-genre pokok, meliputi : aksi, drama, 

epic sejarah, fantasi, fiksi-ilmiah, horror, komedi, kriminal dan 

gangster,musical, petualangan, perang, western. 

b. Genre Induk Sekunder, merupakan genre-genre besar dan popular yang 

merupakan pengembangan atau turunan dari genre induk primer, meliputi : 

bencana, biografi, detektif, film noir, melodrama, olahraga, perjalanan, 

roman, superhero, supernatural, spionase, thriller23. 

Menurut panjang durasinya film dibagi menjadi film panjang dan film 

pendek. Film panjang biasanya memiliki durasi di atas 30 menit – 120 menit, film 

ini biasanya dikenal sebagai film industri yang banyak diputar di bioskop-

bioskop. Film pendek biasanya memiliki durasi kurang dari 1 menit – 30 menit, 

film ini biasanya disebut film independent karena di produksi secara mandiri. 

Dalam buku Ketika Film Pendek Bersosialisasi, Gotot Prakoso menyebut 

film independent sebagai film pendek, film pendek merupakan film yang 

durasinya pendek, tetapi dengan kependekan waktu tersebut para pembuatnya 

semestinya bisa lebih selektif mengungkapkan materi yang ditampilkan. Dengan 

                                                             
22 Ibid, hal.4 
23 Ibid, hal.13-21 
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demikian, setiap ‘shot’ akan memiliki makna yang cukup besar untuk ditafsirkan 

oleh penontonnnya24.  

Gotot menambahkan bahwa sejarah film pendek Indonesia bergerak 

sendiri di luar industri film yang ada. Namun kenyataannya, film-film pendek 

Indonesia kini telah banyak mendapat perhatian dan penghargaan dari luar negeri. 

Banyaknya forum di luar negeri seperti festival film yang mengundang film-film 

pendek untuk dipertunjukkan dan dibahas. Dengan demikian, film pendek 

tersebut telah menjadi public relations untuk perfilman Indonesia, menggantikan 

film-film mainstream Indonesia yang kurang berbicara di forum internasional. 

Dan salah satu film pendek yang sudah banyak meraih penghargaan dan 

layak sering mewakili Indonesia berkompetisi di kacah internasional tahun ini 

adalah film “Bermula Dari A” karya BW. Purba Negara yang akan menjadi objek 

penelitian ini. Secara kualitas dan isinya film ini mampu menarik perhatian 

banyak pihak karena menceritakan bentuk komunikasi luar biasa yang dilakukan 

oleh seorang perempuan penyandang tunanetra dan seorang laki-laki penyandang 

tunarungu-wicara. 

E.3  Pengertian Diffable (Different-Able People) 

Penggunaan istilah untuk “kecacatan” memiliki transisi perubahan yang 

cukup signifikan sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat secara luas. 

Di dunia internasional, istilah disability mengalami perubahan, antara lain: 

cripple, handicapped, impairement, yang kemudian lebih sering digunakan istilah 

people with disability atau disabled people. People with disability kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penyandang cacat yang pada 

                                                             
24 Rida, Perkembangan Film Indie di Indonesia, http://belajarnge.blogspot.com/2008/08/perkembangan-film-indie-di-
indonesia.html, Arsip 04 Agustus, 2008, Akses 4 Maret 2012. 07.50 WIB 
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awalnya menggunakan istilah penderita cacat. 

Istilah penderita cacat terkesan diskriminatif karena memandang seseorang 

memiliki salah satu jenis penyakit atau lebih yang mempengaruhi kondisi fisik 

seseorang. Perubahan penggunaan istilah penderita cacat menjadi penyandang 

cacat mulai dikenalkan pada penetapan UU no. 4 th. 1997, yang menempatkan 

posisi penyandang cacat dengan cenderung menghaluskan istilah tersebut. Istilah 

ini pada dasarnya masih digunakan secara luas di berbagai publikasi ataupun 

media massa, tetapi berbagai aktivis sosial berpendapat bahwa penggunaan istilah 

ini memiliki arti sempit yang masih tetap menempatkan seseorang dalam posisi 

yang tidak ‘normal’ dan tidak mampu karena kondisi kecacatan yang dimilikinya. 

Hingga akhirnya pada tahun 1997, penggunaan istilah diffable mulai 

dikenalkan kepada masyarakat secara luas. Istilah diffable pertama kali dicetuskan 

oleh beberapa aktivis di Yogyakarta yang salah satunya adalah almarhum Dr. 

Mansour Fakih pada awal tahun 1997. Tetapi menurut Dr. Ikaputra (praktisi dan 

dosen Arsitektur UGM), istilah diffable muncul pertama kali di Inggris, namun 

sayangnya penulis belum dapat menemukan sumber-sumber yang dapat 

memperkuat statement tersebut25. 

Sejak tahun 1997, istilah diffable (different-able people) mulai digunakan. 

Istilah diffable adalah dekonstruksi dari dua istilah yang digunakan sebelumnya:  

a. Disabled people (Penderita Cacat = people suffering from disability) 

b. People with disability (Penyandang Cacat) 

Menggunakan istilah diffable memiliki nilai advokasi-humanisme, berbeda 

dengan ketika menggunakan istilah “disable people” (penderita cacat) atau 

                                                             
25 Farah Najat Izzaty, Perilaku Difabel / Disability, http://farahnajatizzaty.blogspot.com/2010/05/perilaku-difabel-
disability.html, Arsip : Mei, 2010, Akses 2 Maret 2012. 23.10 WIB 



18 
 

“people with different ability” (penyandang cacat) yang lebih merendahkan fungsi 

humanisnya26. 

Individu dengan diffabilitas bukan orang tanpa kapasitas apapun. Mereka 

memiliki kapasitas dalam cara yang berbeda. Oleh sebab itu, usaha mengubah 

istilah tidak hanya berkaitan dengan aspek etika-bahasa semata; lebih dari itu 

merupakan suatu usaha untuk menghilangkan ruang kekuatan hubungan tidak adil 

serta mendorong eksistensi dan peran diffable di tempat di mana seharusnya 

mereka berada27. 

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa diffable (different-

able people) adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda 

dengan orang lain pada umumnya. Perilaku merupakan manifestasi dari gejala-

gejala kejiwaan yang ada. Jadi perilaku diffable merupakan perilaku seseorang, 

yang mana seseorang tersebut memiliki ketidak mampuan/kecacatan fisik maupun 

mental untuk melakukan sesuatu. Ada sebagian orang yang menjadi diffable sejak 

lahir namun ada juga yang menjadi diffable karena mengalami suatu peristiwa. 

Ada bemacam-macam jenis penyandang diffable, diantaranya mencakup: 

a. Tunanetra, individu dengan gangguan atau hambatanpada penglihatan, 

berdasarkan tingkat gangguannya dibagi menjadi dua yaitu buta total (total 

blind) dan low vision (masih mempunyai sisa penglihatan). 

b. Tunarungu wicara, individu dengan gangguan atau hambatan pendengaran. 

c. Tunagrahita, individu yang secara umum mempunyai tingkat kemampuan 

intelektual di bawah rata-rata.   

                                                             
26 Triningtyasasih, Rifka Annisa dan Wahyu Harjanto,  Perspektif tentang Difabilitas dan Dampaknya bagi Seksualitas 
Diffable, http://tyasgemilang09.net84.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57, Akses 22 
Februari 2012. 09.55 WIB 
27 Ibid 
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d. Tunadaksa, individu dengan kelainan pada sistem serebral (cerebral system) 

dan kelainan pada sistem otot dan rangka (musculoskeletal system). 

e. Tunalaras, individu dengan gangguan atau hambatan emosional atau kelainan 

perilaku. 

f.  Autistim Syndrome, merupakan kelainan yang disebabkan adanya hambatan 

pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. 

g. Tunaganda, memiliki kondisi kombinasi kelainan, seperti: tunanetra dan 

tunagrahita, tunarungu dan tunanetra, dan lainnya. 

h. Anak kesulitan belajar, individu yang meiliki pencapaian prestasi rendah yang 

disebabkan oleh factor minimal brain dysfunction, dyslexia, atau perceptual 

disability. 

i. Anak berbakat dan keterbakatan, individu dengan keunggulan dalam 

kemampuan tertentu, seperti: pemilikan intelegensi tinggi yang memiliki skor 

IQ 140 atau lebih28. 

E.3.1 Tunanetra 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian tunanetra ialah tidak 

dapat melihat, buta29. Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar 

Biasa yang dimaksud dengan tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan 

dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Karena adanya 

hambatan dalam penglihatan serta tidak berfungsinya penglihatan, ada beberapa 

keterbatasan yang dialami oleh tunanetra, di antaranya ialah: 

a. Tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 (satu) meter. 

                                                             
28 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus: dalam setting pendidikan inklusi, Refika Aditama, 2006, 
hal. 15-138 
29 ____, http://kamusbahasaindonesia.org/tunanetra, Akses 4 Maret 2012. 19.04 WIB 
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b. Ketajaman penglihatan 20/200 kaki yaitu ketajaman yang mampu melihat suatu 

benda pada jarak 20 kaki. 

c. Bidang penglihatannya tidak lebih luas dari 20º. 

Menurut Hadis, karakteristik tunanetra, antara lain: 

a. Umumnya aktivitas mereka belajar dilakukan dengan rabaan karena 

kemampuan indera raba yang sangat menonjol. 

b. Menggunakan alat berjalan atau pemandu berjalan. 

c. Mata bergoyang terus, kerusakan nyata pada kedua bola mata30. 

Selain perbedaan dari segi fisik, anak tunanetra mengalami beberapa 

kondisi yang berbeda dengan anak yang normal pada umumnya. Karena indera 

penglihatannya terganggu menyebabkan anak tunanetra mengalami kondis-

kondisi yang berbeda dengan anak yang normal. Dari segi fisik, mereka 

mengalami gangguan dengan gejala-gejala yang terlihat, di antaranya ialah mata 

juling, sering berkedip, menyipitkan mata, (kelopak) mata merah, mata infeksi, 

gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, pembengkakan pada 

kulit tempat tumbuh bulu mata. Sehingga aktifitas mereka pun mengalami 

hambatan yang dapat mempengaruhi aktifitasnya. 

E.3.2 Tunarungu Wicara 

Tunarungu adalah seseorang yang memiliki kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar sebagian atau seluruhnya, diakibatkan tidak berfungsinya 

sebagian atau seluruh indera pendengaran. Klasifikasi tunarungu berdasarkan 

tingkat gangguan pendengaran adalah: 

                                                             
30 Nissa Retno Andini, Skripsi: Penerimaan dan Penolakan Sosial Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah 
Dasar Inklusi, Fak.Psikologi UMM, 2008, hal. 16 
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a. Gangguan pendengaran tingkat-ringan (27-40dB), masih mampu mendengar 

bunyi-bunyian yang  jauh. Individu ini membutuhkan terapi bicara. 

b. Gangguan pendengaran tingkat menengah (41-55dB), dapat mengerti bahasa 

percakapan. Individu ini membutuhkan alat bantu dengar. 

c. Gangguan pendengaran tingkat menengah berat (56-70dB), kurang mampu 

mendengar dari jarak dekat, memerlukan alat bantu dengar dan 

membutuhkan latihan berbicara khusus. 

d. Gangguan pendengaran tingka berat (71-90dB), mengalami ketulian dan 

hanya mampu mendengar suara keras yang berjarak kurang lebih satu meter. 

Biasanya individu ini kesulitan membedakan suara yang berhubungan dengan 

bunyi secara tetap. 

e. Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 91dB), tidak dapat mendengar 

suara31. 

Seorang tunanetra biasanya mengalami gangguan dalam perkembangan 

bahasa dan komunikasinya secara lisan sehingga biasa disebut juga dengan 

tunawicara32. 

Karakteristik anak tunarungu menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar 

Biasa (2006), antara lain: 

a. Tidak mampu mendengar, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. 

b. Ucapan kata tidak jelas, banyak perhatian terhadap getaran. 

c. Kurang atau tidak tanggap bila di ajak bicara33. 

 

 

                                                             
31 Bandi Delphie, op. cit., hal. 102 
32 Ibid 
33 Nissa Retno Andini, op. cit.,  hal. 17 
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F. Definisi Konseptual  

F.1  Pesan Nonverbal 

Pesan nonverbal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesan 

nonverbal yang dilakukan oleh penyandang tunanetra dan tunarungu-wicara 

dalam film ”Bermula Dari A”. Dimana pesan nonverbal itu sendiri sudah dibagi 

menjadi tiga kelompok besar yaitu pesan nonverbal visual (kinesik, proksemik, 

artifaktual), pesan nonverbal auditif (paralinguistik), dan pesan nonverbal 

nonauditif (sentuhan dan penciuman).  

F.2 Penyandang Diffable 

Penyandang diffable adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem 

biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya. Penyandang diffable yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah seorang penyandang tunanetra 

perempuan dan penyandang tunarungu-wicara laki-laki yang menjadi tokoh 

utama dalam film ”Bermula Dari A”, yang sekalipun berbeda kekurangan namun 

mereka bisa tetap berkomunikasi dengan menggunakan pesan nonverbal. 

F.3 Film 

Film adalah potret dari masyarakat di mana film itu dibuat, film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar (Irawanto)34. Pesan yang disampaikan melalui 

media film, bertujuan untuk menghibur dan memberi penerangan kepada 

masyarakat luas sehingga mendapat pengetahuan baru.  

 

                                                             
34 Alex Sobur, op. cit, hal.127 
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G. Metode Penelitian 

G.1 Metode Dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi dengan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini 

karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, 

kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat dengan membuat 

seperangkat kategori atau klasifikasi jenis (gejala sosial)35. Dimana dalam 

penelitian ini fokus penelitiannya pada pesan nonverbal yang digunakan para 

penyandang diffable yaitu tunanetra dan tunarungu-wicara dalam berkomunikasi.  

Metode analisis isi secara umum berupaya mengungkap berbagai 

informasi dibalik data yang disajikan di media atau teks, yang dapat berupa kata, 

arti (makna), gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat 

dikomunikasikan36. Dan analisis isi berfungsi baik dalam skala besar, makin 

banyak kategori yang dianalisis, maka makin akurat pula analisisnya. Analisisnya 

berjalan melalui identifikasi dan penghitungan unit-unit terpilih dalam sebuah 

sitem komunikasi. 

 Dengan menggunakan perangkat statistik sebagai analisis, hal ini dapat 

mempermudah penelitian membuat kesimpulan secara ringkas dan obyektif. Oleh 

karena itu, dalam analisis isi kuantifikasi ini menjadi penting untuk 

mempermudah peneliti dalam merepresentasikan konsep-konsep pesan nonverbal 

yang digunakan oleh penyandang tunanetra dan tunarungu-wicara dalam film 

“Bermula dari A” secara akurat. 

                                                             
35 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2010, hal. 16 
36 ibid, hal.76 
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G.2  Ruang Lingkup Penelitian dan Satuan Ukur 

Penelitian ini mencakup seluruh scene dalam film “Bermula Dari A”  yang 

berupa file DVD dengan total durasi 16 menit yang diproduksi oleh Limaenam 

Films dan di distribusikan oleh Komunitasfilm.Org (Kantor Berita Online 

Komunitas Film Indonesia).  

Dalam lingkup penelitian ini jumlah coder (pengkode/pengamat/observer) 

yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebanyak dua orang, dengan menguasai 

beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu pernah menonton film 

ini lebih dari satu kali, penikmat film, pengamat film, dan atau pelaku film. 

Sedangkan satuan ukur yang digunakan ialah frekuensi kemunculan scene  

yang mengandung pesan nonverbal dalam film “Bermula Dari A”  disesuaikan 

dengan  kategorisasi yang sudah dibuat. 

G.3  Sumber Data 

Data diperoleh dengan teknik observasi dan telaah dokumen. Observasi 

dalam hal ini dilakukan dengan cara melihat langsung dan mengamati film 

tersebut. Sedangkan dokumen yang digunakan adalah file versi DVD dari film 

“Bermula Dari A” karya BW. Purba Negara yang diperoleh dari filmmakernya 

langsung karena film ini sifatnya independent dan tidak dijual secara umum. 

G.4 Unit Analisis 

Hal yang umum dilakukan dalam analisis isi adalah menetapkan unit-unit 

yang lebih besar secara struktural37, penelitian ini diarahkan pada setiap scene 

yang mengandung pesan nonverbal yang terdapat pada film “Bermula Dari A” 

ini, yang dipresentasikan oleh tokoh cewek tunanetra dan  cowok tunarungu-

                                                             
37 Klaus Krippendorff, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal.79 
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wicara sebagai pemeran utama dalam film tersebut. Dalam hal ini penelitian dapat 

difokuskan pada unsur adegan yang berupa tindakan atau perbuatan (purpose 

action) atau biasa disebut adegan serta unsur audio selain dialog. 

Unit analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah unit 

pencatatan yang dapat dideskripsikan secara terpisah. Holsti mendefinisikan unit 

pencatatan sebagai “bagian khusus dari analisis isi yang dapat dikenali dengan 

menempatkannya dalam kategori yang ada”38. Kategori ini berfungsi sebagai inti 

yang digunakan untuk mengklasifikasikan isi media, ketepatan dalam 

melaksanakan kategorisasi ini akan memperjelas gambaran tentang pesan 

nonverbal pada film “Bermula Dari A”.  

Unit analisis film ini adalah berupa scene yang menampilkan unsur adegan 

yang mengandung pesannonverbal guna membangun karakter dalam cerita film. 

Dan yang termasuk dalam unit analisis ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh 

tokoh utama yang mengandung muatan pesan nonverbal dalam film ini. Dapat 

dicontohkan dalam adegan di film “Bermula Dari A”  ini, bagaimana tokoh laki-

laki penyandang tunarungu wicara dalam film ini berbicara lewat isyarat tangan 

kepada sahabat perempuannya yang tunanetra. Dalam hal ini penelitian dapat 

difokuskan pada unsur-unsur visual yang berupa tindakan atau perbuatan 

(purpose action). 

Dan untuk unsur audio non dialog dalam film yang termasuk bagian dari 

pesan nonverbal adalah berupa seluruh unsur yang membentuk dan mendukung 

dialog dalam film seperti nada, kualitas suara, volume, kecepatan & ritme yang 

bisa dikategorikan mengandung muatan pesan nonverbal tapi bukan pada inti 

dialog itu sendiri. Dapat dicontohkan dalam film “Bermula Dari A”  ini, 

                                                             
38 Ibid, hal.78 
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bagaimana tokoh perempuan penyandang tunanetra dalam film ini memberi 

contoh mengucapkan kata “A” dengan tepat kepada sahabat laki-lakinya yang 

tunarungu-wicara dari volume yang awalnya rendah menjadi tinggi dengan 

maksud menegaskan. 

G.5 Struktur Kategorisasi 

Inti dalam penelitian ini adalah pada kategorisasi yang muncul dari logika 

atas unit analisis. Semakin detail pengkategorisasian maka semakin akurat pula 

data yang dihasilkan. 

Atas dasar klasifikasi pesan nonverbal dari Leather yang telah disimpulkan 

oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi (1992), maka 

kategorisasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kategori Kinesik (aktivitas tubuh),  kategori ini terbagi menjadi indikator 

untuk penelitian, sebagai berikut : 

1.1  Pesan Fasial : Ekspresi wajah/ air muka, pesan nonverbal dengan indikator 

ini untuk menyampaikan makna tertentu seperti : kebahagiaan, rasa 

terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, minat, pengertian, dsb.  

Contoh : 

Ekspresi wajah si laki-laki saat memperhatikan cara teman perempuannya 

mengucapkan kata “A” 

1.2 Pesan Gestural : Gerakan kepala, mata dan tangan, pesan ini berusaha 

mengungkapkan sikap mendorong/membatasi, responsif/tak responsif, 

perasaan positif/negatif, memperhatikan/tidak memperhatikan, 

melancarkan / tidak reseptif, menyetujui / menolak, menyesuaikan / 

mempertentangkan (pesan ini memberi arti lain dari pesan itu sendiri) 
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 Contoh : 

*  Bahasa isyarat tangan yang dilakukan oleh si laki-laki untuk berbicara 

kepada si perempuan. 

*  Gerakan kepala si laki-laki saat mendongakkan kepalanya 

memperhatikan gerakan sholat si perempuan yang ada di depannya. 

*  Gerakan tangan si perempuan saat mencari bendayang menjadi 

patokannya untuk berjalan. 

1.3 Gerakan Postural : gerakan seluruh anggota badan, yang melibatkan 

seluruh anggota badan dalam menyampaikan pesan. Seperti : berjalan 

mendekati objek atau sebaliknya. 

Contoh : 

*  Saat tokoh laki-laki berjalan meninggalkan rumah si perempuan. 

2. Kategori Proksemik (pengaturan jarak dan ruang), pesan ini 

mengungkapkan status sosial-ekonomi, keterbukaan, dan keakraban. Kategori 

ini terbagi menjadi indikator penelitian, sebagai berikut : 

2.1 Akrab, fase yang menyampaikan kedekatan jarak dan ruang yang sangat 

dekat, seperti orang yang berpelukan atau berbisik lembut, atau 

bercengkrama dengan posisi yang dekat. 

Contoh Adegan: 

 Saat kedua tokoh utama ini duduk berhadapan beradu lutut dan bercanda. 

2.2 Personal, fase yang menyampaikan kedekatan jarak dan ruang yang dekat, 

seperti orang tua dan anak yang sedang mengobrol. 
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Contoh Adegan: 

Saat si laki-laki berdiri di hadapan si perempuan untuk memilih kacamata 

yang cocok untuk si perempuan. 

2.3 Sosial, fase yang menyampaikan kedekatan jarak dan ruang yang tidak 

cukup dekat, seperti percakapan dalam suatu perjumpaan sambil lalu. 

Contoh Adegan: 

Saat si laki-laki dan perempuan berbicara dengan pemilik optik. 

3. Kategori Artifaktual (penampilan), kategori ini terbagi menjadi indikator 

untuk penelitian, sebagai berikut : 

3.1 Pakaian (termasuk aksesoris yg melekat dibadan, seperti kacamata), 

digunakan untuk menyampaikan identitas diri.  

 Contoh : 

 Saat si perempuan menggunakan jilbab, mengartikan bahwa dirinya 

adalah seorang muslim. 

4. Kategori Paralinguistik, merupakan pesan nonverbal yang berhubungan 

dengan cara mengungkapkan bahasa verbal secara auditif non dialog. Kategori 

ini terbagi menjadi indikator untuk penelitian, sebagai berikut : 

4.1 Nada :  mengungkap kesedihan, ketakutan, kesungguhan, ketepatan atau 

kasih sayang. 

Contoh : 

Nada suara si perempuan saat mengajari silaki-laki mengucapkan kata 

“A” dengan pengucapan yang tepat. 

4.2 Kualitas Suara :  menunjukkan tebal dan tipisnya suara yang menunjukkan 

identitas dan kepribadiannya . 
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Contoh : 

Kualitas suara si perempuan dan kualitas suara si laki-laki berbeda saat 

mengajari si laki-laki mengucapkan kata “A” menunjukkan bahwa si 

perempuan sudah biasa menggunakan bahasa dan bisa bicara, sementara 

si laki-laki adalah orang yang baru bisa berbicara 

4.3 Volume : tinggi rendahnya suara, digunakan untuk menegaskan sesuatu. 

 Contoh : 

 Saat si perempuan mengajari si laki-laki mengucapkan kata “A” semakin 

lama volume yang digunakan dalam pengucapan semakin tinggi untuk 

lebih menegaskan. 

5. Kategori Sentuhan, kategori ini terbagi menjadi indikator untuk penelitian, 

sebagai berikut : 

5.1 Sentuhan/ Meraba, kemampuan kulit sebagai alat penerima sentuhan untuk 

menyampaikan dan menerima pesan. 

 Contoh: 

 Sentuhan yang dilakukan oleh si perempuan ke tangan si laki-laki agar 

bisa menerima pesan isyarat tangan yang disampaikan si laki-laki. 

 

G.6 Metode Pengumpulan Data 

Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah melihat dan mengamati 

dari film “Bermula Dari A” tersebut dan untuk memperoleh data unsur visual  

berupa adegan dan unsur audio non dialog berupa cara mengungkapkan bahasa 

verbal secara auditif non dialog yang terdapat dalam tiap scene yang mengandung 

pesan nonverbal yang dilakukan oleh dua tokoh utama film tersebut yaitu 

penyandang diffable tunanetra dan tunarungu-wicara. 
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Kemudian data dimasukkan kedalam kategorisasi pesan nonverbal yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka 

dibuat dalam bentuk lembar koding. 

Tabel. 2 

Contoh Tabel Lembar Coding 

Scene ke 

Pesan Nonverbal 

K1 K2 K3 K4 K5 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 

            

Jumlah   
 

        

 

Keterangan: 

K1 : Kategori Kinesik  

(1.1 Fasial : raut wajah, 1.2 Gestural : gerakan mata, tangan,  kepala dan 

mulut, 1.3 Postural : gerakan seluruh anggota tubuh) 

K2 : Kategori Proksemik  

(2.1 Akrab, 2.2 Personal, 2.3 Sosial) 

K3 : Kategori Artifaktual  

(3.1 Pakaian) 

K4 : Kategori Paralinguistik  

(4.1 Nada, 4.2 Kualitas, 4.3 Volume) 

K5 : Kategori Sentuhan 

(5.1 Sentuhan)  
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Kemudian data dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah penghitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan 

dari masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi frekuensi yang dugunakan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi  

Kategori Indikator  Scene X Prosentase (%) 

Kinesik 

Fasial    

Gestural    

Postural    

Proksemik 

Akrab    

Personal    

Sosial    

Artifaktual Pakaian    

Paralinguistik 

Nada    

Kualitas    

Volume    

Sentuhan  Sentuhan    

Total     
Keterangan : Scene adalah jumlah frekuensi kemunculan scene bermuatan pesan nonverbal,  

dan X adalah proporsi kemunculan tiap indikator. 

Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa 

deskriptif, peneliti melakukan penghitungan prosentase dari populasi angka 

indeks untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai pesan nonverbal apa 

saja yang banyak digunakan oleh penyandang diffable dalam film “Bermula Dari 

A” dan prosentase frekuensi kemunculan pesan nonverbal tersebut dalam film. 
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G.7  Uji Reliabilitas 

Untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, 

maka secara terminologi reliabilitas adalah manakala terjadi pengulangan 

penggunaan suatu metode pengukuran atas obyek material yang sama, akan 

diperoleh hasil yang sama. Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang disyaratkan, 

maka perlu melakukan pendefinisian batas ketegori sedetail mungkin, 

memberikan pengertian dan pelatihan bagi koder, dan membuat pilot studi dengan 

memilih suatu subsample dari populasi (content universe).  

Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan beberapa cara, dengan 

formula yang dibuat Holsti (1969), yang digunakan untuk menentukan reliabilitas 

data nominal. Hasil dari perhitungan ini kemudian diletakkan dalam term 

persentase kesepakatan, rumus sebagai berikut: 

  

Keterangan: 

M    :  jumlah coding yang disepakati oleh peneliti dan coder; 

N1  :  total jumlah coding dari peneliti. 

N2  :  total jumlah coding dari coder 

Dengan merujuk pada formula yang dikemukakan oleh Holtsi(1969), 

untuk menguji reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara 

peneliti dan coder. Dari hasil Coeficient Realibility, Observed Agreement 

(persetujuan yang di peroleh dari penelitian), kemudian untuk memperkuat hasil 

uji realibilitas di atas, kita gunakan rumus Scott (1955) sebagai berikut: 

Reliabilitas (R)  =  
2M

N + N  
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Keterangan : 

pi  = nilai keterhadalan 

observed agreement = presentase persetujuan yang di temukan dari pernyataan 

yang di setujui antar pengkode (yaitu nilai R) 

expected agreement = presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu proporsi 

dari jumlah pesan yang di kuadratkan. 

Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data yang 

diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, jika tingkat 

kesepakatan tidak mencapai 0,75 maka kategori operasionalnya perlu dibuat lebih 

spesifik lagi39. 

                                                             
39 Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick.,  Mass Media Research an Introduction, edisi ketujuh, Wadsworth, Boston 
USA, hal. 157-158. 

휌푖 =  
% 표푏푠푒푟푣푒푑 푎푔푟푒푒푚푒푛푡 −  % 푒푥푝푒푐푡푒푑 푎푔푟푒푒푚푒푛푡

1 −  % 푒푥푝푒푐푡푒푑 푎푔푟푒푒푚푒푛푡  

 


