
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi melalui suatu alat atau media semakin populer dan 

semakin banyak ragamnya dikehidupan manusia sekarang. Saat komunikasi 

tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien maka aktivitas manusia 

sekarang ini pun menjadi lebih mudah. Menurut Nurudin (2007), komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik) 

yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio 

dan televisi yang ditujukan kepada umum dan film yang dipertunjukkan di 

gedung-gedung bioskop. Komunikasi dapat memberikan sesuatu kepada orang 

lain baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui alat). 

Salah satu alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari adalah film. Film sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

ingin disampaikan oleh seorang pembuat film kepada khalayak masyarakat 

sebagai penikmat film. Karena adanya film bentuk komunikasi yang 

digambarkan dapat dilakukan secara mendalam dan meliputi seluruh unsur 

komunikasi yaitu intonasi, ekspresi dan bahasa tubuh. 

Film sering digunakan sebagai alat sosialisasi atau sebagai media 

untuk mengkonstruksi wacana teretentu bagi kesadaran masyarakat. 

Perkembangan film itu sendiri juga tidak lepas dari perkembangan budaya 

masyarakat yang berlaku dibelakangnya. Pada latar masyarakat industri, 



2 
 

perkembangan film-film yang diedarkan banyak dipengaruhi oleh kebutuhan 

pasar penonton, dimana tema yang diangkat dalam film tidak jauh dari cerita 

yang berkisah tentang permasalahan-permasalahan yang populis misalnya 

tema percintaan, horor atau misteri dan lain-lain. 

Pada dasarnya film yang dibuat menggambarkan kondisi sebenarnya 

kehidupan manusia. Film merupakan salah satu dari sekian bentuk media 

massa yang mampu memberikan nilai hiburan pada masyarakat disaat 

kepenatan aktifitas masyarakat dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari-

hari. 

Film-film produksi dalam negeri memiliki bermacam-macam tema. 

Sekarang ini film yang sedang digemari di pasaran adalah film bertema horor 

yang menceritakan berbagai kejadian menyeramkan ataupun misteri yang 

menjadi mitos ditengah masyarakat, serta menampilkan hantu-hantu khas 

Indonesia yang beragam. Film bertema horor ini sebenarnya lebih bersifat 

sebagai hiburan semata, karena dirasa tidak membawa dampak positif yang 

nyata bagi penonton film dan hanya akan meningkatkan rasa takut penonton 

saja. 

Diantara persaingan industri perfilman yang monoton dan didominasi 

oleh film bertema horor ataupun percintaan, Alenia Pictures mencoba 

menyuguhkan sebuah film bertema keluarga berjudul “Tanah Air Beta” yang 

mengusung pesan kemanusiaan dan menyampaikannya dengan sangat baik. 

Film ini dapat dinikmati oleh semua umur dan film ini dirasa jauh lebih 
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mendidik atau memberikan edukasi yang akan membawa efek positif bagi 

penonton dari pada film bertema horor yang menyeramkan ataupun film 

percintaan dengan berbagai romantisme yang disajikannya. 

Film “Tanah Air Beta” karya Ari Sihasale ini merupakan film bertema 

keluarga yang mengisahkan perjuangan seorang anak di daerah perbatasan 

Indonesia dan Timor Leste dan orang-orang yang berada dalam pengungsian 

yang terabaikan dibalik narasi besar perseteruan antara Indonesia dan Timor 

Leste. Dikemas dengan sangat apik dan juga isi muatan pesan berbobot dalam 

film ini. 

Film ini adalah sebuah drama yang dipenuhi suka-duka serta 

perjuangan para pengungsi akibat referendum berdarah pada 1999 di Timor  

Leste yang berujung pada pisahnya tetangga Nusa Tenggara Timur itu dari 

Indonesia. Sang sutradara juga mencoba menggambarkan bahwa, suka-duka, 

dan persahabatan serta cinta kasih adalah milik siapa saja. Film ini 

mengajarkan kita bagaimana perjuangan mereka yang hidup terpisahkan dari 

keluarga yang mereka cintai. Konflik-konflik yang diciptakan pun sangat 

alami dan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Cerita dalam film ini adalah tentang suka-duka seorang ibu dan anak 

perempuannya yang bernama Merry serta pengungsi yang lain. Mereka yang 

mengungsi karena terjadinya perpecahan antara Indonesia dan Timor Leste. 

Mereka harus senantiasa memendam kerinduan yang mendalam pada sanak 

keluarga mereka karena tak pernah ada kabar yang jelas yang mereka dapat 
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mengenai kondisi keluarga mereka di Timor Leste ataupun kepastian kapan 

mereka dapat dipertemukan. Untuk pertemuan itupun harus dijadwalkan 

terlebih dahulu dan mereka hanya dapat bertemu di daerah perbatasan saja. 

Karena terpisahkan dari kakaknya yang masih tinggal di Timor Leste, dan tak 

pernah mendengar kepastian akan kedatangan kakaknya, serta melihat kondisi 

ibunya yang sakit-sakitan, akhirnya Merry dengan nekat memutuskan untuk 

pergi ke perbatasan supaya dapat bertemu dengan kakaknya Mauro. 

Dengan melalui perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan, 

karena jarak antara perbatasan dengan lokasi pengungsian yang berada di 

Kupang sangat jauh, Merry akhirnya mendapatkan kepastian untuk dapat 

bertemu dengan kakaknya. Dalam film ini sang sutradara memang berusaha 

membangun nilai keluarga yang lebih peka dan kuat, namun jika dicermati 

lebih dalam terdapat pesan kemanusiaan yang muncul dalam film “Tanah Air 

Beta” tersebut. Mulai dari nilai kebersamaan, cinta, kekeluargaan, hingga 

semangat saling tolong-menolong (Wikipedia, 2010). 

Film “Tanah Air Beta” ini sangat menarik, didalamnya mengandung 

pesan nasionalisme serta pesan kemanusiaan. Pesan nasionalisme dalam film 

ini digambarkan melalui bagaimana para warga negara yang memilih tinggal 

di lokasi pengungsian dan terpisah dari sebagian keluarga mereka demi 

menjadi seorang warga Negara Indonesia. Sedangkan pesan kemanusiaan 

dalam film ini digambarkan melalui bagaimana hubungan antar anggota 

keluarga dan antar individu tetap berlangsung meskipun dalam kondisi 
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tersulit. Pesan kemanusiaan dalam film ini cenderung lebih dominan 

digambarkan dari pada pesan nasionalisme. 

Peneliti tertarik untuk meneliti film “Tanah Air Beta” karena 

penyampaian pesan kemanusiaan yang merupakan pesan positif yang dapat 

memberikan motivasi serta edukasi bagi penonton film dibandingkan dengan 

film-film dengan tema percintaan, horor dan lainnya yang cenderung bersifat 

menghibur saja. Frekuensi kemunculan pesan kemanusiaan inilah yang akan 

dikaji lebih jauh oleh peneliti melalui penelitian ini. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk meneliti seberapa besar frekuensi kemunculan scene yang 

mengandung pesan kemanusiaan tersebut, dengan mengambil judul “Pesan 

Kemanusiaan Dalam Film Indonesia (Analisis isi Pada Film “Tanah Air 

Beta” karya  Ari Sihasale (2010)). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat menarik rumusan 

masalah sebagai berikut: “Seberapa besar frekuensi kemunculan scene yang 

mengandung pesan kemanusiaan dalam film “Tanah Air Beta” karya Ari 

Sihasale?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menguraikan seberapa besar frekuensi kemunculan 
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scene yang mengandung pesan kemanusiaan dalam film “Tanah Air Beta” 

karya Ari Sihasale. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Untuk masyarakat penikmat film, hasil penelitian ini diharapkan 

bisa memberikan masukan untuk menangkap pesan yang termuat dalam 

film yang mereka tonton, sehingga film bisa berguna sebagai media 

pembelajaran bagi mereka. 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada 

umumnya, dan mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang tertarik pada 

penelitian analisis isi dari sebuah karya film khususnya yang memiliki 

kaitan dengan pesan kemanusiaan, sehingga dapat memberikan wawasan 

sekaligus referensi bagi peneliti yang lain ketika melakukan penelitian 

yang sejenis. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Kemanusiaan 

Menurut Darji (1981:41), ‘kemanusiaan berasal dari kata 

manusia yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, karsa dan 

cipta’. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat 
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yang tinggi. Dengan akal budinya manusia menyadari nilai-nilai dan 

norma-norma kemanusiaan terutama sifat manusia yang merupakan 

esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Jadi 

kemanusiaan adalah sifat-sifat manusia sebagai makhluk berbudi yang 

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

norma-norma kemanusiaan karena manusia menduduki atau memiliki 

martabat yang tinggi. 

Wahyu (2005), kemanusiaan atau kata lainnya humanisme 

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

atau sifat-sifat yang dimiliki manusia yang bertujuan menghidupkan rasa 

perikemanusiaan dan mendambakan pergaulan sosial menjadi lebih baik. 

Sedangkan perikemanusiaan merupakan sifat-sifat yang layak bagi 

manusia seperti berbuat baik, tidak jahat, suka menolong dan 

bertenggang rasa. Muhammadun (2004), kemanusiaan merupakan 

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

hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan 

memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya’. 

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

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

nafsu, merupakan daya penggerak, mendorong aktivitas dan 

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

merupakan daya pengendali atas nafsu supaya dapat terarah sampai 

kepada sasaran-sasaran yang dituju dalam hidupnya. Jika didalam diri 
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setiap manusia akal pikiran mampu mengendalikan nafsu, maka manusia 

akan memiliki kesadaran bahwa kehadirannya di muka bumi ini tidak 

sendiri, dia bersama dengan sesama manusia, dia bersama makhluk dan 

benda lain yang juga ciptaan Tuhan. Semuanya diberi peran dan peluang 

yang sama untuk membangun dan menjaga keseimbangan dan 

kelangsungan hidup bumi ini. Disini nilai-nilai persamaan, keadilan dan 

toleransi terlihat dominan menguasai alam pikiran dan jiwa manusia 

semacam itu. 

Tidak hanya itu, manusia yang memiliki keseimbangan juga 

dilengkapi dengan sikap terbuka, jujur dan menghargai orang lain, 

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

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

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebaliknya, 

perlakuan buruk manusia sebagai anggota masyarakat akan membuat 

ketidakseimbangan dalam kehidupan. 

Unsur-unsur pembentuk keutuhan kemanusiaan yang pertama 

adalah unsur kebadanan yaitu seseorang mampu untuk mengatur 

badannya sendiri secara baik (tahu jumlah dan mutu yang seharusnya dia 

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

seterusnya). Kedua ialah unsur penalaran, pengembangan penalaran 

dilakukan mengikuti perkembangan kesiapan unsur kebadanan yang 

menunjang fungsi penalarannya, seperti kesiapan otak kiri dan otak 

kanan, kemampuan analitis dan sintetis, kecerdasan fikiran dan 
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emosional. Ketiga unsur komunikasi, yaitu dengan menegakkan budaya 

baca tulis dan pergaulan yang baik, pengetahuan bahasa yang 

menyangkut keilmuan, keagamaan, pergaulan, lingkungan, dan alam.  

Keempat unsur etika, kesadaran akan keterkaitan kehidupan antara 

sesama manusia, lingkungan, alam, dan peralatan mengharuskan kita 

berupaya membangun tata nilai, bersepakat untuk menegakkan sopan 

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

akhlakul karimah dalam kehidupan kemasyarakatan. Kelima unsur 

ketaqwaan, kesadaran akan keyakinan dan moralitas ini akan melahirkan 

fikir dan tindak yang benar. Manusia akan menemukan dirinya sebagai 

perpanjangan tangan Maha Pencipta, membangun kesejahteraan alam 

dan kemanusiaan yang berkesinambungan, mengejar pahala dan 

menjauhi perbuatan dosa (Anonim, 2005). 

Proses perkembangan kemanusiaan dalam diri manusia 

dipengaruhi oleh unsur-unsur pembentuk kemanusiaannya sehingga 

menghasilkan berbagai sifat-sifat yang ada dalam kehidupan manusia 

tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial dan manusia juga hidup 

bermasyarakat, saling membutuhkan, saling menolong, saling 

menghargai dan saling menghormati sesama anggota masyarakat, 

sebaliknya manusia juga bisa saling membenci, saling mencurigai, saling 

merugikan dan lain sebagainya. Nilai-nilai kemanusiaan tidak mudah 

untuk memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari karena disatu sisi 
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hawa nafsu pada diri manusia seringkali menyeret kita pada tindakan 

yang tidak baik. 

Widhagdo (1983), sebagai manusia yang sadar akan peranannya 

sebagai pengemban nilai-nilai moral harus berusaha memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh penerangan akal budi dan berusaha 

menaatinya, harus melatih diri mengekang dan mengendalikan hawa 

nafsu dan berusaha membatasi segala keinginan dalam segala segi. Hal 

itu akan menyadarkan manusia pada keasasian pihak lain sebagai sesama 

makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga menuntut manusia dengan penuh 

kesadaran memperlakukan pihak lain sebagai manusia pula. Menurut 

hak-hak kemanusiaannya kesadaran itu mutlak diperlukan agar dalam 

setiap tindakan memiliki batas tertentu dan selalu mengukur semua 

perbuatan dengan kacamata kemanusiaan. 

Sebagai penentu kemanusiaan, akal dan budi pasti selalu 

menuntut suasana yang menggambarkan suasana dijaminnya 

kemanusiaan tersebut. Wujudnya ialah suatu suasana kehidupan yang 

penuh ditaburi oleh rasa kasih antar anggota masyarakat sebagai sesama 

makhluk Tuhan karena manusia hidup selalu memerlukan pertolongan 

dari yang lain. Ditengah kehidupan sifat kebersamaan harus lebih 

menonjol. Faktor kemanusiaan pasti menduduki tempat yang utama. 

Ukuran tindakan manusia sebagai bagian dari masyarakat keseluruhan, 

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

kemanusiaan masyarakat disekitarnya. 

Dengan demikian, kaitan antara kemanusiaan dengan film adalah 

bahwa film sesungguhnya mempunyai tanggung jawab dan dapat 

berperan penting untuk kemajuan kemanusiaan, karena pada dasarnya 

film dapat memberikan edukasi, pandangan baru, dan inspirasi pada 

masyarakat. Sehingga dapat dikatakan kemanusiaan disini merupakan 

esensi dalam film “Tanah Air Beta”. 

1.5.2 Film 

Film merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan yang 

efektif dalam mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang 

disampaikannya. ‘Film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat melalui muatan pesan-pesannya (message)’ (Sobur, 

2003:127). 

Tema-tema yang diangkat dalam film menghasilkan sebuah nilai-

nilai yang biasanya didapatkan didalam sebuah pencarian yang panjang 

tentang pengalaman hidup, realitas sosial, serta daya karya imajinatif 

dari sang penciptannya dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang 

kosong khalayak tentang sesuatu yang belum diketahuinya sama sekali 

sehingga tujuan yang ingin dicapainya pun sangatlah bergantug pada 

seberapa antusias khalayak terhadap tema-tema yang diangkat dalam 

film tersebut.  
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Tema-tema dalam film biasanya tidak lepas dari masalah yang 

memang selama ini telah menjadi sebuah realita didalam kehidupan 

seperti tema cinta, keluarga, perjalanan hidup, serta hal-hal yang 

memang selama ini menjadi daya kreatif imajinatif sang pembuat film, 

seperti film kartun animasi, dan sebagainya. Yang paling penting 

didalam film adalah gambar dan suara. Kata yang diucapkan (ditambah 

dengan suara-suara lain) yang serentak mengiringi gambar-gambar dan 

musik film. 

Dalam Sumarno (1996) pada dasarnya film dapat dikelompokkan 

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

Namun dalam perkembangannya film cerita dan non cerita saling 

mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis film yang memiliki ciri, 

gaya, dan corak masing-masing, diantaranya adalah: 

1. Film Cerita 

Film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan 

dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umunya film cerita bersifat 

komersial, artinya dipertunjukkan di bioskop dengan harga karcis 

tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan 

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

laga, musikal, dan lain-lain. 
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2. Film Non Cerita 

Film non cerita merupakan kategori film yang nengambil 

kenyataan sebagai subjeknya. Jadi merekam kenyataan daripada fiksi 

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

ini yakni yang termasuk diantaranya adalah: 

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

sekedar merekam peristiwa. Biasanya hadir sebagai film cerita 

dan film dokumentasi. 

b. Film Dokumenter: wahana yang tepat untuk mengungkapkan 

realitas, menstimuli perubahan. Jadi, yang terpenting 

menunjukkan realitas kepada masyarakat secara normal. 

Dalam film terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi suatu film, 

yaitu audio dan visual.  Dalam Priyomukti (2009), pengertian unsur 

masing-masing adalah sebagai berikut: 

a. Audio, meliputi Soundtrack Film, Ilustrasi Musik, Sulih Suara, 

Sound Effect. 

1)  Soundtrack film 

Satu atau beberapa buah lagu yang diciptakan khusus 

untuk menceritakan film, sebagai bagian dari dalam cerita 

ataupun sebagai penambah suasana dalam film atau juga sebagai 

ciri khas film. 
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2) Ilustrasi Musik 

Irama atau iringan musik yang sengaja ditambahkan 

dalam satu adegan untuk menambah kesan (dramatis) sehingga 

dapat memperkuat nuansa dalam cerita yang disajikan. 

3)  Sulih suara 

Materi percakapan dalam film dengan penerjemahan 

melalui pengisian suara atau dubbing, biasanya digunakan pada 

film yang menggunakan bahasa asing yang dilakukan oleh 

seorang dubber. 

4)  Sound Effect 

Suara yang ditimbulkan sebagai latar belakang bagi suara 

adegan dalam sebuah kisah yang sedang dipertunjukkan dalam 

film. 

b. Visual, meliputi Scene, Shot, Angel, Fade, Close Up, Extreme Close 

Up, Cut, Wipe, Lighting, Gesture, Costume, Visual Effect. 

1) Scene 

Gabungan dari beberapa shot yang nantinya akan menjadi sebuah 

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

berubah maka berubah pula scene-nya. 

2) Shot 

Yang dimaksud dengan shot ialah unit visual terkecil 

yang berupa potongan film, berapa pun panjang atau pendeknya 
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yang merupakan hasil dari satu pemotretan. Terdapat tiga macam 

shot yaitu: 

a) Extreme Long Shot, Pengambilan gambar yang diambil dari 

jarak sangat jauh, mulai kira-kira 200 meter sampai dengan 

jarak yang lebih jauh lagi. 

b) Long Shot, Pengambilan gambar jarak jauh, tujuannya untuk 

memperlihatkan hubungan antara subyek dan latar belakang. 

c) Medium Shot, Pengambilan gambar yang diambil lebih dekat 

lagi pada subyeknya dibandingkan long shot. Tujuannya 

untuk memotret adegan pengenalan, terutama sebagai transisi 

dari long shot ke close shot. 

3) Angel 

Yang dimaksud dengan angel adalah sudut pengambilan 

gambar oleh kamera dalam sebuah film. Angel kamera dibedakan 

menurut karakteristik dan gambar yang dihasilkan ada tiga 

macam, yaitu: 

a) Straight Angel, yaitu sudut pengambilan gambar yang 

normal, biasanya ketinggian kamera setinggi dada dan sering 

digunakan pada acara yang gambarnya tetap. Mengesankan 

situasi yang normal. 

b) Low Angel, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat 

yang letaknya lebih rendah dari objek. 
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c) High Angel, yaitu sudut pengmbilan gambar dari tempat yang 

lebih tinggi dari objek. 

4) Fade 

Teknik penyuntingan gambar berupa transisi. Maknanya 

untuk menunjukkan pergantian waktu ataupun adegan. 

a) Fade In, Gambar kelihatan pada layar kosong. Maknanya 

sebagai sebuah permulaan. 

b) Fade Out, Gambar di layar menjadi hilang. Maknanya untuk 

menunjukkan akhir dari film/ sebagai penutupan 

5) Close Up, Pengambilan gambar pada jarak yang sangat dekat dan 

hanya bagian kecil subyek, sehingga gambar yang dihasilkan 

subyek memenuhi ruang frame. 

6) Extreme Close Up, Pengambilan gambar yang memperlihatkan 

bagian dari sebuah benda atau bagian manusia. Maknanya 

mengungkapkan detail reaksi manusia, keberadaan benda-benda 

kecil tetapi yang sangat vital dalam suatu rangkaian cerita. 

7) Cut, perpindahan dari gambar satu ke gambar yang lain. 

8) Wipe, Gambar terhapus dari layar. Memiliki makna sebagai 

penentuan atau kesimpulan. 

9) Lighting, merupakan pencahayaan dalam film. 

10) Gesture, adalah komunikasi tubuh yang mana sebagian besar 

dilakukan menggunakan kepala atau semua gerakan tubuh 

kecuali unsur vokalisasi, jelas maupun tidak jelas untuk 
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mengkomunikasikan suatu maksud baik terhadap diri sendiri 

maupun kepada orang lain. 

11) Costume, adalah tata cara pakaian dalam film yang mana dari 

kostum ini dapat memberikan kesan berkaitan dengan alur cerita 

dalam film. 

12) Visual Effect, merupakan efek visual yang mana memberikan 

kesan dramatis dalam suatu scene. Misalnya animasi, efek 

ledakan, dan sebagainya. 

1.5.2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi yang cukup menonjol pada film sebagai 

media massa adalah komunikasi yang terjadi satu arah saja. 

Sehingga khalayak pemirsa pasif karenanya. Kekuatan dan 

kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, membuat 

para ahli berpendapat bahwa film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya. 

Dalam konteks media massa, film tidak lagi semata-mata 

dimaknai sebuah karya seni semata. Film juga suatu media 

komunikasi massa yang beroperasi didalam masyarakat. Dalam 

perspektif tersebut, film dimaknai sebagai pesan-pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi filmis yang mengilhami 

hakekat, fungsi, dan efek yang timbul dari proses komunikasi 

massa, efek-efek kognitif yang menyebabkan perubahan pada 

tingkat pengetahuan, efek afektif yang menyebabkan pada 
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perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan perubahan 

pada perilaku dan efek perubahan sosial. 

McQuail (1989), media merupakan bagian kehidupan, 

dia adalah alat untuk menyampaikan pesan kepada manusia lain. 

Selain itu media juga telah menjadi media dominan untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial bagi individu, 

kelompok, dan masyarakat. Ketergantungan manusia terhadap 

media begitu besar di dunia modern. Media menyuguhkan nilai-

nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita, 

opini, cerita pendek, kartun,dan lain-lain. 

Pengertian media massa menurut Wahyudi (1986:43) 

adalah ‘saluran atau media yang dipergunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan massa’. Yang dimaksud media 

massa disini adalah media massa periodik, seperti surat kabar, 

majalah (media cetak), televisi, radio, dan film (media 

elektronik). Sedangkan yang dimaksud massa pada komunikasi 

massa yaitu pembaca surat kabar atau majalah, pendengar radio, 

penonton televisi, yang memiliki sifat-sifat: banyak jumlahnya, 

saling tidak mengenal, heterogen, tidak diorganisasikan, tidak 

dikenal oleh si pengirim atau komunikator, tidak dapat 

memberikan umpan balik secara langsung. 
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Sumarno (1996), film ditemukan pada akhir abad ke-19 

yang kemudian mengalami perkembangan teknologi yang 

mendukung. Pada mulanya dikenal film hitam putih dan tanpa 

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

dan menyusul film warna pada tahun 1930. Peralatan produksi 

film juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, 

sehingga sampai sekarang tetap mampu menjadikan film 

sebagai tontonan yang menarik bagi khalayak luas. 

Film merupakan gerakan atau lebih tepat lagi gambar 

yang bergerak, dan memang gerakan itulah yang merupakan 

unsur pemberi hidup kepada suatu gambar. Suatu film juga 

diiringi dengan suara yang dapat berupa dialog atau musik, serta 

warna yang dapat mempertinggi nilai kenyataan pada film. 

Sehingga unsur-unsur tersebut benar-benar terjadi dan sedang 

dialami oleh khalayak pada saat film diputar. 

Dengan demikian, film merupakan sarana komunikasi 

yang mengaktualisasikan kejadian yang dinikmati pada saat 

tertentu oleh khalayak. Oleh karena itu film dapat mengatasi 

masalah hambatan waktu seakan-akan menarik kejadian masa 

lampau ke masa kini, seakan-akan sedang mengalami apa yang 

dibawakan oleh film secara nyata. 
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Dengan rumusan diatas, berarti sutradara menggunakan 

kemampuan imajinasinya untuk menginterpretasikan suatu 

pesan melalui film dengan mengikuti unsur-unsur dramaturgi 

yang menyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau 

tidak langsung). Peningkatan ketegangan yang menuju suatu 

klimaks dan menghasilkan jawaban atas hal yang terjadi 

sebelumnya. Sehubungan dengan hal diatas, maka betapa 

rumitnya pembuatan suatu film sebagai karya seni dan ekspresi 

seni budaya. 

Film sebagai suatu bentuk komunikasi massa juga 

dikelola menjadi suatu komoditi. Didalamnya teramat kompleks, 

dari produser, sutradara, pemain, dan seperangkat pendukung 

kesenian lainnya seperti musik, seni rupa, teater, seni suara, dan 

lain-lain. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator 

dan bertindak sebagai agen transformasi budaya. 

Ringkasnya, media komunikasi massa juga `dapat 

membentuk pandangan dunia dan orang-orang di sekelilingnya. 

Dengan demikian film merupakan objek yang potensial untuk 

dikaji, khususnya dalam kerangka komunikasi massa yang sarat 

dengan muatan pesan, baik yang nampak maupun yang 

tersembunyi. 
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1.5.2.2  Pesan Dalam Film 

Menurut Baksin (2003), pesan-pesan dalam film 

terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut  yang 

terangkum dalam bentuk drama, action, komedi, dan horor. 

Pesan tersebut dikemas oleh sang sutradara sesuai dengan 

tendensi masing-masing dan tujuan yang berbeda-beda. Ada 

yang tujuannya sekedar menghibur, memberi penerangan atau 

mungkin kedua-duanya. Ada juga yang ingin memasukkan 

dogma-dogma tertentu sekaligus mengajarkan kepada khalayak 

penonton. 

Dalam McQuail (1989), tema-tema dalam film adalah 

sebagai alat propaganda, unsur-unsur ideologi yang terselubung 

dalam film hiburan umum dan sebagai pendidikan. Hal ini 

dilandasi oleh alasan bahwa film memiliki kemampuan 

mengantar pesan secara unik. 

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi melalui 

sebuah film bisa mempengaruhi, menimbulkan efek dengan 

maksud tertentu. Terlepas apakah maksud mempengaruhi itu 

bersifat jelas dan langsung atau sebaliknya. Dalam sebuah 

media massa termasuk juga media film semua pesan yang 

terkandung dapat ditangkap dan dipahami dengan cara 

menganalisanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irawanto 
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(1999:27) bahwa ‘pada dasarnya studi media massa mencakup 

pencarian pesan dan makna yang terdapat didalamnya’. 

Film “Tanah Air Beta” juga menyisipkan pesan, dengan 

upaya mempengaruhi audiensnya dengan mengungkapkan suatu 

konsep atau pemikiran mengenai kemanusiaan dari pembuat 

film sebagai komunikator. Bakhtiyar (2006), pesan kemanusiaan 

dalam film merupakan pesan yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia beserta sifat-sifat manusia yang menyertainya yang 

diaktualisasikan melalui sebuah film. Setiap orang / tokoh dalam 

film “Tanah Air Beta” memvisualisasikan pesan kemanusiaan 

untuk dapat dianalisis atau diteliti dan diukur. 

1.5.3 Analisis Isi Film 

Analisis isi film merupakan analisa yang dioperasikan oleh 

seperangkat kategori-kategori konseptual yang berkaitan dengan isi film 

dan secara kuantitatif menghitung ada atau tidaknya kategori tersebut 

dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pendekatan dasar untuk 

menerapkan teknik ini adalah: ‘(1) perumusan masalah, (2) perumusan 

hipotesis, (3) penarikan sampel, (4) pembuatan alat ukur (koding), (5) 

pengumpulan data, (6) analisis data’ (Rachmat, 2007:89). 

Dalam Sitaresmi (2011), kelebihan dari analisa isi adalah mampu 

menyajikan secara lebih sistematis, kuantitatif, dan deskriptif. Sementara 

kekurangannya tidak mampu menganalisa lekak-lekuk teks secara lebih 
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detail. Dengan kata lain, analisis isi memiliki keterbatasan untuk 

menganalisis isi pesan apalagi sampai ketingkat ideologis, padahal pesan 

dalam sebuah media terlebih media massa merupakan bangunan yang 

dibentuk dari struktur bahasa yang terdiri dari lambang-lambang (sign) dan 

berfungsi menyampaikan pesan dari si pengirim pesan melalui penerima 

pesan. Kurang lebih bisa dikatakan bahwa pesan dapat dianalisa melalui 

alat pengantarnya yaitu struktur tanda itu sendiri. 

Analisis isi bisa diartikan sebagai metode untuk menganalisis semua 

bentuk komunikasi yaitu surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, 

lukisan, pidato, surat, undang-undang, film, musik, teater, dan sebagainya. 

Rachmat (2007), analisis isi merupakan prosedur yang dirancang untuk 

mengkaji isi informasi terekam. Datanya bisa merupakan dokumen-

dokumen tertulis, film-film, rekaman-rekaman audio, sajian-sajian video 

atau jenis media komunikasi yang lain termasuk didalamnya media massa 

seperti radio, televisi, bioskop, papan poster, iklan, dan sebagainya. Stone 

dalam Krippendorf (1991:17) mengemukakan analisis isi adalah ‘sebuah 

teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasikan 

secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus dalam sebuah teks 

selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-unit teks’. 
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1.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini memang telah ada dan 

dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa diantaranya yaitu: 

Bakhtiyar (2006) meneliti frekuensi pesan kemanusiaan dalam film 

“Lord of War” karya Andrew Niccol. Dari hasil penelitian dalam film “Lord 

of War” mengandung pesan kemanusiaan yang sering muncul yaitu kategori 

perselisihan. Hal ini nampak penekanan pada kategori perselisihan dengan 

frekuensi kemunculan sebanyak 19 scene (35,84%). Kategori kesadaran 

dengan frekuensi kemunculan sebanyak 13 scene (24,52%). Sementara untuk 

kategori kekeluargaan memiliki frekuensi kemunculan sebanyak 11 scene 

(20,75%). Sedangkan untuk kategori percintaan memiliki frekuensi 10 scene 

(18.86%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kategori yang sering muncul 

adalah kategori perselisihan dan perbandingan jumlah frekuensi antara 

kategori yang satu dengan yang lain tidak begitu signifikan karena selisihnya 

tidak begitu jauh. 

Setyorini (2008) meneliti pesan kemanusiaan dalam film “Untuk 

Rena” karya Riri Riza. Kemunculan frekuensi sebesar 106 kali yang 

didominasi oleh kategori kasih sayang yang memiliki kemunculan paling 

tinggi sebanyak 57 kali (53,77%). Kesimpulan dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa pesan kemanusiaan yang ada pada film “Untuk Rena” 

adalah kategori kasih sayang, kebersamaan, bertenggang rasa, berburuk 

sangka dan perselisihan. 
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Sari (2010) meneliti pesan kemanusiaan pada film “Escape From 

Huang Shi” karya Jane Hawksley dan James Macmanus. Dengan hasil yaitu 

Dari 105 scene dalam film “Escape From Huang Shi”, 57 scene masuk dalam 

3 kategori penelitian. Dengan kata lain sebanyak 54 % scene mengandung 

pesan kemanusiaan. Dari 57 scene yang mengandung pesan kemanusiaan, 

diperoleh kategori terbanyak adalah kategori melaksankan kewajiban dalam 

kehidupan pada indikator melaksanakan profesi dengan baik yaitu sebanyak 

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

Chajah (2011) meneliti frekuensi pesan kemanusiaan dalam film “3 

Hati 2 Dunia 1 Cinta”, dengan hasil bahwa jumlah frekuensi pesan 

kemanusiaan dalam film “3 Hati 2 Dunia 1 Cinta” dari 82 scene terdapat 72 

scene yang termasuk dalam kategori yang telah ditentukan. Jika 

diprosentasikan yaitu sebesar 87,80% dengan jumlah durasi sebesar 2.393 

detik dari total durasi film sebesar 6.060 detik. 

Putri (2011) meneliti pesan kemanusiaan dalam film “The Twilight 

Saga: Eclips” menggunakan tiga teori semiotik yaitu teori Charles S.Pierce, 

teori Ferdinand Saussure, dan teori Roland Barthes dengan kesimpulan makna 

pesan kemanusiaan dari film “The Twilight Saga: Eclips” adalah romantis, 

menghargai, tanggung jawab, melindungi, emosi, perduli, kasih sayang, 

bersahabat dan cinta damai. 

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya (seperti beberapa penelitian tersebut diatas), yaitu pada objek 

penelitian yang diambil oleh masing-masing peneliti, dan ada juga pada 
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metode penelitian yang digunakan. Sedangkan persamaannya pada jenis objek 

yang diteliti yaitu film.  

 

1.7 Definisi Konseptual 

Menurut Hamidi (2007:141) ‘Definisi konseptual merupakan batasan 

tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) 

yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya’. 

1. Pesan Kemanusiaan 

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

cerita dan misi yang dibawa film tersebut  yang terangkum dalam bentuk 

drama, action, komedi, dan horor. Pesan tersebut dikemas oleh sang 

sutradara sesuai dengan tendensi masing-masing dan tujuan yang berbeda-

beda. Bakhtiyar (2006), pesan kemanusiaan dalam film merupakan pesan 

yang berkaitan dengan kehidupan manusia beserta sifat-sifat manusia yang 

menyertainya yang diaktualisasikan melalui sebuah film. Setiap scene 

dalam film “Tanah Air Beta” yang menggambarkan pesan kemanusiaan 

yang ditampilkan melalui tokoh-tokohnya untuk dapat dianalisis atau 

diteliti dan diukur. 

2. Film 

Sesuai dengan undang-undang perfilman No.6 tahun 1992, Bab 1, 

Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

Yang dimaksud dengan film adalah ‘karya cipta seni dan 
budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar 
yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada 
pita selluloid, pita video dan atau bahan hasil temuan teknologi 
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lainnya dalam bentuk, jenis, ukuran, melalui kimiawi, proses 
elektronik atau proses lainnya atau tanpa suara yang dapat 
mempertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 
mekanik, elektronik dan atau lainnya’ (Askurifai, 2003:6). 

Dalam Ismail (1983), secara teoritis film merupakan salah satu bentuk 

komunikasi massa 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 maknanya. Sehingga film 

merupakan objek yang potensial untuk dikaji. 

 

1.8 Kategorisasi 

Menurut Wimmer dan Dominick (2000), jantung dari analisis isi 

adalah sistem kategorisasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan isi 

media. Ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi ini akan memperjelas 

tentang topik penelitian. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan 

analisis isi, maka validitas metode dan hasil-hasilnya sangat tergantung pada 

kategori-kategorinya.  (Flournoy, 1989:71) ‘Untuk menciptakan kategori 

tersebut, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Kategori-kategori harus relevan dengan tujuan studi. 

2. Kategori-kategori hendaknya fungsional. 

3. Sistem kategorinya harus dapat dikendalikan.’ 

Dalam hal ini peneliti membuat struktur kategori mengenai pesan 

kemanusiaan yaitu pesan yang berkaitan dengan kehidupan manusia beserta 

sifat-sifat manusia yang menyertainya. Peneliti memberikan batasan mengenai 
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pesan kemanusiaan yang terdapat dalam film “Tanah Air Beta”. Berikut 

pembagian kategorisasi kemanusiaan dalam penelitian ini: 

1. Kasih sayang  

Menurut Hurlock dalam Masdiana (2007), kasih sayang adalah 

suatu bentuk reaksi emosional seseorang kepada orang lain atau benda 

tertentu yang ditunjukkan dengan memberi perhatian, rasa memiliki, dan 

lainnya. Kasih sayang merupakan perasaan senang untuk memberikan 

perhatian atau perasaan cinta terhadap orang lain. Dan kasih sayang dapat 

diterima baik dari orangtua, teman, maupun dari masyarakat., dengan 

indikatornya yaitu: 

a. Perhatian 

b. Pemberian nasihat 

c. Perasaan kehilangan 

d. Meminta maaf jika salah 

Contoh: Tatiana menasihati Abu Bakar bahwa belajar tidak mengenal usia 

dan kata terlambat. 

2. Kebersamaan 

Menurut Kusnanto (2005), kebersamaan adalah segala kegiatan 

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

serta ucapan atau suatu hal yang mencerminkan kebersamaan, dengan 

indikatornya yaitu: 

a. Melakukan aktifitas dan kegiatan bersama-sama 

b. Berbagi masalah 
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c. Saling bercanda 

Contoh: Carlo dan teman-teman sebayanya bermain air di tepi sungai. 

3. Bertenggang rasa 

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

sikap dapat ikut menghargai dan menghormati martabat dan perasaan 

orang lain karena kita adalah makhluk sosial dan bermasyarakat, dengan 

indikatornya yaitu: 

a. Menghargai 

b. Menghormati 

Contoh: Anak-anak mencium tangan ibu guru saat pulang sekolah. 

4. Pengorbanan 

Menurut Rahman (2011), pengorbanan ialah pemberian untuk 

menyatakan kebaktian, dengan penuh rasa ikhlas dan tidak mengandung 

pamrih. Suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus 

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

terpuji dari akal budi yang luhur, dengan indikatornya yaitu: 

a. Melindungi 

b. Tolong-menolong 

c. Pemberian hadiah 

Contoh: Merry memberikan sebuah kaos pada Carlo karena baju yang 

dipakai Carlo sangat kotor dan basah. 



30 
 

1.9 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis isi. Alasan menggunkan analisi isi karena akan memperoleh suatu 

hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang 

disampaikan oleh media massa atau sumber informasi yang lain secara 

objektif dan sistematis. Analisi isi bisa diartikan sebagai metode untuk 

menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar, puisi, film, lagu, cerita 

rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pesan kemanusiaan dalam film 

“Tanah Air Beta” karya Ari Sihasale. 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Nazir 

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

kondisi, sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

atau fenomena yang diselidiki. Selain itu penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara objektif, 

sistematis dan kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak atau manifest. 

1.8.1 Ruang Lingkup Penelitian  

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah film “Tanah 

Air Beta” karya Ari Sihasale yang memiliki durasi 96 menit dan terdiri 

dari 81 scene. Penelitian difokuskan pada setiap scene yang dinilai 

adanya pesan kemanusiaan berdasarkan kategorisasi yang ada. 
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1.8.2 Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan adalah scene. Terdiri dari 81 scene 

berupa adegan maupun dialog dalam film “Tanah Air Beta” karya Ari 

Sihasale yang mengandung pesan kemanusiaan sesuai dengan kategori 

yang telah ditentukan. Dimana setiap scene akan diambil dan kemudian 

dimasukkan kedalam katergori yang telah ditentukan. Hal ini berarti 

peneliti menggunakan unit analisis scene untuk membatasi penelitian 

yang telah jelas dalam pengkategorian. 

1.8.3 Satuan Ukur 

Satuan ukur dari penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

pesan kemanusiaan yang terdapat dalam scene di film “Tanah Air Beta” 

karya Ari Sihasale lewat adegan maupun dialog tokoh atau karakter 

dalam film yang mengandung pesan kemanusiaan. Yang dimaksud 

dengan dialog yaitu segala sesuatu yang diucapkan oleh pemain dalam 

menokohkan karakter dalam cerita film tersebut. Baik itu oleh Tatiana 

(tokoh utama), Merry, maupun oleh tokoh lainnya yang 

mengindikasikan adanya pesan kemanusiaan. Yang dimaksud adegan 

yaitu kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh pemeran baik 

sendiri maupun bersama lawan main yang menunjukkan adanya pesan 

kemanusiaan. 
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1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian dengan cara mengamati dan 

menganalisis data yang ada, yaitu 2 keping VCD (Video 

Compact Disk) film “Tanah Air Beta” karya Ari Sihasale. 

Dalam pengumpulan datanya, peneliti bersama dua orang 

koder melakukan pencermatan dengan melihat secara 

langsung film “Tanah Air Beta” karya Ari Sihasale yang 

berbentuk VCD (Video Compact Disk). Kemudian peneliti 

beserta koder menelaah dan mencatat setiap adegan 

maupun dialog peran yang dianggap menggambarkan 

adanya pesan kemanusiaan sesuai dengan kategorisasi. 

Setelah itu peneliti melakukan capture frame adegan yang 

telah dipilih oleh peneliti dan koder yang disebut sebagai 

koding. 

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan dari 

buku-buku yang berkaitan dengan pesan kemanusiaan. 

Berupa buku-buku, literatur, dan internet yang dapat 

mendukung data primer. 

Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka 

dibuat lembar koding seperti contoh berikut: 
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Tabel 1.1 

Lembar Kerja Koder 

Unit 
Analisis 

 

Kategorisasi 

Kasih 
Sayang Kebersamaan Bertenggang rasa 

 
Pengorbanan 

Scene     

Data diolah oleh peneliti 

Dalam Penelitian ini, peneliti dibantu oleh dua orang koder. Dua 

orang koder tersebut harus memiliki kredibilitas dalam audio visual. 

Koder dapat mengerti tentang audio visual dan dapat memahami isi film 

tersebut. Mengerti dalam hal ini, adalah yang bersangkutan bisa menilai 

tentang unsur-unsur audio visual yang ada, baik verbal maupun non 

verbal yang terdapat pada film tersebut. Selain berkemampuan secara 

akademis dibidang audio visual, koder sebaiknya juga mengikuti 

perkembangan film secara up date, berpengalaman dalam melakukan 

suatu penelitian terhadap film, atau pernah terlibat dalam suatu produksi 

audio visual. 

Dengan demikian peneliti memutuskan untuk memilih dua 

orang koder yang memiliki latar belakang akademis dibidang audio 

visual. Koder pertama yang dipilih oleh peneliti adalah lulusan S1 Ilmu 

Komunikasi yang telah memiliki pengalaman melakukan penelitian 

yang sejenis dengan penelitian ini dengan judul skripsinya yaitu ” Sex 

education dalam film bergenre remaja, Analisis isi pada film “Drop 
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Out” karya Winaldha E. Melalatoe (2008)”. Sedangkan koder kedua 

adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi semester akhir yang telah 

menempuh seluruh mata kuliah pada penjurusan audio visual. Oleh 

karena itu kedua koder yang terpilih tersebut dirasa telah memenuhi 

kriteria sebagai koder karena mereka memang memiliki kemampuan 

dan pengetahuan yang baik mengenai audio visual. 

1.8.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Alat analisis ini 

digunakan dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

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

pesan yang terdapat dalam film dimasukkan kedalam kategorisasi yang 

telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat 

distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi kemunculan dari setiap 

kategori tema penelitian. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi yang 

digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 1.2 

Tabel Distribusi Frekuensi 

No. Kategori Scene Proporsi Pengkuadratan 

1 Kasih Sayang       

2 Kebersamaan       

3 Bertenggang rasa       

4 Pengorbanan        

Total     
Data diolah oleh peneliti 

 

1.8.6 Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas kategori, peneliti menggunakan sistem 

koding, dimana peneliti dibantu oleh 2 orang koder guna mengukur 

ketepatan penilaian peneliti terhadap pesan kemanusiaan yang 

terkandung dalam tiap scene pada film. Sistem ini dirasa peneliti paling 

tepat karena untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film, 

diperlukan pemikiran subjektif, dan untuk menyamakan perspektif 

subjektifitas tersebut, diperlukan sebuah pembanding. Dengan demikian 

hasil pemikiran peneliti dibandingkan dengan pemikiran individu lain 

yang berkompeten, dimana apabila hasil kesepakatan yang ditemukan 

mencapai 70%-80%, maka berarti hasil penelitian telah reliabel dan 

valid. 
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Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit 

analisis yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan 

memberikan tanda (kode) pada tabel koding. Hasil pengkodingan dari 

peneliti bersama dua orang koder dalam tabel kerja koding 

dikumpulkan dan dihitung secara statistik. 

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang disyaratkan, maka 

perlu dilakukan pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, 

memberikan pengertian dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas antar 

koder dapat dihitung dengan formula yang dibuat Holsty dalam Roger 

D. Wimmer, Joseph R. Domminick, Mass Media Research an 

Introduction (2000), yang digunakan untuk menentukan reliabilitas data 

nominal. 

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder, 

peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

 2M 

Coefisien Realibility  = _____________ 

          N1+N2 

Ket: 

CR  = Coefficient Reliability 

M = Keputusan yang sama antara dua koder 

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode 

dan peneliti dari hasil yang diperoleh. 
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Dari hasil penghitungan coefficient reliability diatas 

diperolehlah expected agreement dan observation agreement. 

Kemudian untuk memperkuat hasil reliabilitas, maka disempurnakan 

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

berikut: 

  % observation agreement - % expected agreement 

 Pi = __________________________________________ 

       1- % expected agreement 

Ket: 

Pi   = Nilai keterhandalan 

Observed  = Jumlah yang disetujui antar koder yaitu nilai CR 

Expected Agreement = Persetujuan yang diharapkan dalam suatu 
kategori yang  sama nilai matematisnya yang 
dinyatakan dengan jumlah hasil pengukuran 
dari proporsi seluruh tema. 

 


