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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Perkembangan teknologi sudah demikian pesatnya memberikan dampak yang 

menyentuh segala aspek kehidupan manusia dalam dua dasawarsa terakhir ini. Salah satu 

hal yang berkembang sangat pesat dan menjadi pemicu dari perkembangan yang ada 

adalah komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari 

satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana dimulai 

dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk mencari 

data atau menyampaikan informasi yang kemudian disampaikan secara langsung maupun 

tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara atau kode tulisan. 

 Pada saat ini komunikasi menjadi kebutuhan yang hakiki bagi umat manusia, 

dikatakan kebutuhan yang hakiki karena dalam kehidupan manusia komunikasi menjadi 

alat yang membantu dalam segala kegiatan yang ada. Perkembangan teknologi yang 

sangat cepat pada teknologi komunikasi telah membawa sebuah implikasi perubahan 

sosial pada masyarakat. Kini media massa sebagai sarana komunikasi telah menjadi hal 

dominan dalam kehidupan sosial masyarakat, media massa mampu menembus batas 

ruang dan waktu untuk memberi kebutuhan akan informasi bagi masyarakat global. 

Kekuatan media massa telah menjadi tambang informasi, hiburan dan mata untuk melihat 

realitas dunia.  
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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 berperan sebagai sarana komunikasi yang 

digunakan untuk menyebarakan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, 

drama, humor dan sajian teknis lainnya pada masyarakat umum (Marselli, 1996: 13). 

Film sering digunakan sebagai alat sosialisasi atau sebagai media untuk mengkonstruksi 

wacana tertentu bagi kesadaran masyarakat. Perkembangan film itu sendiri juga tidak 

lepas dari perkembangan budaya masyarakat yang berlaku dibelakangnya.  

 Film merupakan suatu sarana komunikasi yang mengaktualisasi suatu kejadian 

untuk dinikmati pada saat tertentu oleh khalayak, seakan-akan sedang mengalami apa 

yang dibawakan oleh film secara nyata. Oleh karena itu film mampu mengatasi masalah 

hambatan waktu seakan-akan “menarik kejadian masa lampau ke masa kini”, dan ini 

dapat disaksikan dan dialami oleh khalayak film. Film merupakan fenomena sosial, 

psikologis dan estetika yang kompleks yaitu dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar 

yang diiringi kata-kata dan musik. Film sebagai media komunikasi merupakan suatu 

kombinasi antar usaha penyampaian pesan verbal dan non verbal melalui gambar yang 

bergerak dengan pemanfaatan teknologi kamera, warna dan suara. 

Dalam perkembangannya, film juga berperan sebagai sarana hiburan yang menawarkan 

impian kepada penonton ke dalam kejadian dan peristiwa yang terjadi, kerena selama 

menonton film, penonton di letakkan pada pusat segala kejadian dan peristiwa yang di 

suguhkan seolah-olah khalayak penonton ikut merasakan dan menjadi bagian di 

dalamnya. Artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan 

muatan pesan di baliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya (Sobur, 2003:127).   
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Film adalah medium komunikasi yang sangat ampuh. Bukan saja untuk hiburan 

tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Artinya bukan sebagai alat pembantu dan 

juga tidak perlu dibantu dengan penjelasan, melainkan medium penerangan dan 

pendidikan yang lengkap. 

Film sepertinya sudah menjadi salah satu bagian yang sulit dipisahkan dari 

sebagian manusia. Oleh karena itu, film mustahil dipisahkan dari kehidupan manusia 

modern saat ini. Film dapat mencerminkan pesan dirinya sebagai saluran mekanik untuk 

menyampaikan pesan-pesan tertentu dari dan untuk manusia. Dalam membuat sebuah 

karya film , ada pesan yang akan dimunculkan dan disampaikan sipembuat film kepada 

khalayak luas, salah satu pesan yang kental adalah tema cinta.  Karena tema cinta 

merupakan tema yang sangat ringan dan banyak digemari penonton. Selain itu dengan 

kemasan audio visual yang menarik diharapkan penonton lebih mudah menyerap pesan 

apa yang akan dikomunikasikan. Dari persoalan diatas, penelitian ini dibuat untuk untuk 

memaparkan apa saja isi dari pesan cinta yang muncul dalam film Punk In Love. Dengan 

deskripsi tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih detail dan rinci 

mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam film Punk In Love karya Ody C. Harahap 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

berapa besar frekuensi pesan cinta yang muncul dalam film ”Punk In Love ” karya Ody 

C. Harahap. 

 

C. Tujuan Penelitian 

B e r d a s a r k a n  r u m u s a n  m a s a l a h  

d i a t a s  m a k a  t u j u a n  d a r i  p e n e l i t i a n  i n i  

p e n u l i s  i n g i n  m e n g a n a l i s a  p e s a n  c i n t a  

y a n g  a d a  p a d a  f i l m  P u n k  I n  L o v e  d a n  

t u j u a n  p e n e l i t i a n n y a  i a l a h  :  

1 .   U n t u k  m e n g e t a h u i  a p a  s a j a  i s i  p e s a n  

c i n t a  y a n g  d i m u n c u l k a n  d a l a m  f i l m  

P u n k  I n  L o v e  k a r y a  O d y  C .  

H a r a h a p .  

2.  Untuk mengetahui seberapa besar frekuensi pesan cinta yang dimunculkan dalam 

film P u n k  I n  L o v e  k a r y a  O d y  C .  

H a r a h a p .  

 

D. Kegunaan Penelitian 

1.  Secara Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi penelitian untuk lebih 

mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian dimasa akan datang, serta 
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memperoleh pengetahuan mengenai isi pesan cinta yang terdapat dalam film Punk 

In Love. 

 

 

 

2.  Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi 

pihak yang berkecimpung dalam dunia perfilman, terutama produser, dalam 

membawakan isi pesan cinta di produksi filmnya. 

 

E. Tinjauan pustaka 

E. 1. Komunikasi Massa 

Menurut Bittner. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah orang besar. (Mass communication is messages 

communicated through a mass medium to a large). Sedangkan menurut Gerbner, 

komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan 

lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat 

individu. (mass communication is the technologically and institutionally based 

production and distribution of the most broadly shared continous flow of message in 

industrial societies). 

E. 2. Komunikasi Sebagai Proses Penciptaan dan Penafsiran pesan 

Pesan merupakan gagasan atau ide yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan untuk tujuan tertentu. Bagi komunikator, isi pesan itulah yang merupakan ide 
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atau gagasan komunikator yang diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang digunakan 

untuk menyampaikan maksud tertentu (Soehoet, 2002). 

Isi pesan  adalah bahan atau material yang dipilih sumber untuk menyatakan 

maksud. Dalam komunikasi massa, unsur isi yang menentukan efektifitas komunikasi 

adalah unsur struktur. 

Dalam komuniksi massa, pesan disampaikan secara massa. Maksudnya, pesan 

dalam komunikasi massa ditujukan untuk semua orang yang terjangkau oleh peristiwa 

komunikasi tersebut. Untuk karakteristikpesan dari komunikasi massa adalah bersifat 

umum, sehingga pesan dapat diketahui oleh setiap orang. Siapa saja yang dapat 

menangkap pesan tersebut, dan menafsirkannya, dan menggunakannya untuk 

kepentingan masing-masing. 

Untuk memahami proses komunikasi sehingga akan diuraikan secara sederhana 

dari proses komunikasi yang sangat kompleks. Harold D. Lasswell mengungkapkan suatu 

paradigma mengungkapkan suatu paradigma dalam upaya untuk menentukan proses 

komunikasi massa dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In 

Wich Channel To Whom With Effect? 

Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur 

sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditujukan itu, yakni: 

- Komunikator (communicator, saurce, sender) 

- Pesan (message) 

- Media (channel, media) 

- Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) 

- Efek (effect, impact, influence) 
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Berdasarkan paradigma tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu 

(Effendy, 2001: 10). 

 

 

E. 3. Film 

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

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

kemampuan visualnya yang didukung dengan audio yang khas, sangat efektif sebagai 

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

khalayak yang berbeda. 

Sebagai suatu media komunikasi, film merupakan suatu kombinasi antara usaha 

penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi kamera, 

warna dan suara. Unsur-unsur tersebut dilatarbelakangi oleh suatu cerita yang 

mengandung suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada khalayak film. 

Apa yang dirasakan dan dibayangkan oleh sutradara akan tercermin dalam film yang 

merupakan hasil visualisasi dan sarana komunikasi melalui penggunaan rangsangan 

indera dengar dan lihat komunikan ( Susanto, 1982: 60). 

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

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

film terbukti mempunyai kemampuan kreatif. Ia mempunyai kesanggupan untuk 

menciptakan sesuatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas. Realitas 

imajiner itu dapat menawarkan rasa keindahan, renungan, atau sekedar hiburan.  
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Dalam Susanto (1982:58), esensi film adalah gerakan atau lebih tepat lagi gambar 

yang bergerak. Dalam bahasa Indonesia, dahulu dikenal istilah gambar hidup, dan 

memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi “hidup” kepada suatu gambar, 

yang betapapun sempurnanya teknik yang dipergunakan, belum mendekati kenyataan 

hidup sehari-hari, sebagaimana halnya dengan film. Untuk meningkatkan kesan dan 

dampak dari film, suatu film diiringi dengan suara yang dapat berupa dialog atau musik. 

Dalam film yang baik dialog dan musik hanya dipergunakan apabila film tidak, atau 

kurang mampu memberi kesan yang jelas kepada  komunikan melalui gerakan saja, 

sehingga dialog maupun musik merupakan alat bantu ekspresi. Menurut Himawan 

(2008:1) film secara umum dapat dibagi menjadi atas dua unsur pembentuk yakni, unsur 

naratif dan unsur semantik.  Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membuat sebuah film. Masing-masing unsur 

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

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

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

konfilk, lokasi maupun waktunya.   

Ditegaskan dalam Undang-undang film no. 8 tahun 1992, bab I, pasal 1, tentang 

perfilman, film didefinisikan sebagai “karya cipta seni dan budaya yang merupakan 

media komunikasi pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan 

direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan untuk bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya, dalam bentuk jenis, ukuran melalui kimiawi, proses elektronik atau 

proses lainnya, atau tanpasuara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan 

sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya”. Undang-undang perfilman 
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menentukan ada tiga jenis film yang termasuk dalam film sebagai media komunikasi 

massa pandang dengar (audio visual). Pertama, film tersebut dibuat dengan bahan baku 

pita seluloid melalui proses kimia yang lazim disebut film. Kedua, film yang dibuat 

dengan bahan pita video atau piringan video melalui proses elektronik, yang lazim 

disebut rekaman video. Ketiga, film yang dibuat dengan bahan baku atau melalui proses 

lainnya sebagai hasil perkembangan teknologi, yang dikelompokkan sebagai media 

komunikasi massa pandang dengar.  

E. 4. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Film merupakan media komunikasi massa yang terbentuk dari kombinasi antar 

penyampaian pesan melalui gambar bergerak dari pemanfaatan teknologi kamera, 

pencahayaan, warna dan suara. Kemasan acara film saat ini semakin beragam saja, film 

sering disebut sebagai sarana hiburan dan rekreasi masyarakat yang relatif mudah 

dinikmati oleh masyarakat. Disini yang berperan sebagai komunikator adalah film itu 

sendiri sedangkan isi cerita yang disampaikan kepada khalayak bertindak sebagai pesan 

yang ingin disampaikan kepada komunikan yaitu khalayak penonton. 

Komunikasi massa (mass communication) ialah komunikasi melalui media massa 

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

televisi yang ditujukan secara umum dan film yang dipertunjukkan digedung-gedung 

bioskop. Hal itu perlu dijelaskan oleh karena ada sementara pakar diantaranya Evert M 

Rogers, yang menyatakan bahwa selain media massa modern terdapat media massa 

tradisional yang meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun, dan lain-lain. 

Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan media 

(Onong U Effendy, 2003). 
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Marsal Mc Luhan menyebut bahwa film sarat mengandung pesan (medium is the 

message). Walaupun medium is the message terasa sangat berlebihan, tesisnya 

membuktikan bahwa film sebagai media, penting bagi umat manusia. Ketergantungan 

manusia terhadap media begitu besar didunia modern. Media menjadi bagian dari 

kehidupan, dia adalah alat untuk menyampaikan pesan kepada manusia lain (Prakosa, 

1997: 20). 

Dengan demikian jelaslah bahwa film merupakan media massa komunikasi yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia didunia. Tanpa adanya film, maka komunikasi 

massa tidaklah akan berjalan dengan efisien dan efektif. 

E. 6. Muatan  Film 

Menurut Denis McQuail (1989: 13-15) terdapat tiga tema dalam sejarah 

perkembangan film yang sangat penting. Tema pertama adalah pemanfaatan film sebagai 

alat propaganda. Tema ini berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan nasional dan 

masyarakat. Upaya membaurkan pengembangan pesan dengan hiburan memang sudah 

lama ditetapkan dalam sesusastraan dan drama, namun unsur-unsur baru dalam film 

memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya menjangkau realisme, pengaruh 

emosional, dan popularitas yang hebat. Tema yang kedua adalah unsur-unsur ideologi 

yang terselubung dan tersirat dalam banyak film hiburan umum. Suatu fenomena yang 

tampaknya tidak tergtergantung pada ada atau tidak adanya kebebasan masyarakat. 

Fenomena ini berakar dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat atau juga 

bersumber dari keinginan untuk memanipulasi. Sedangkan tema yang terakhir adalah 

pemanfaatan film pendidikan yang didasari oleh pertimbangan bahwa film memiliki 

kemampuan mengantar pesan secara unik. Terlepas dari dominasi penggunaan film 
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sebagai alat hiburan dalam sejarah film, tampaknya ada semacam aneka pengaruh yang 

menyatu dan mendorong kecenderungan sejarah film menuju penerapannya yang bersifat 

manipulatif. Film justru mempu mencapai kekhususan tertentu yakni sebagai sarana 

pameran bagi media lain dan sebagi sumber daya yang berkaitan erat dengan buku, film 

kartun, bintang televisi dan film seri, serta lagu. Dengan demikian, dewasa ini film 

berperan sebagai pembentuk budaya massa. 

E. 7. Teori yang Relevan dengan Fenomena Penelitian 

Menurut kajian teori pengembangan pola citra dominan McQuail (1994: 99), 

media cenderung menawarkan berbagai versi dan realita sosial yang beragam yang relatif 

disepakati bersama dan audiensnya dikulturasikan sesuai dengan versi itu. Sehingga 

media khususnya audio visual melalui karakter pesan yang sistematik dan konsistensinya 

sepanjang waktu, memiliki pengaruh yang kuat dan dengan tegas menyatakan media 

sebagai pembentuk masyarakat. 

Dalam konteks ini, media telah menjadi perpajangan tangan promosi kekuatan 

komersial dunia. Disadari atau tidak, agaknya ada sesuatu kekuatan yang sulit dielakkan 

bagi kita untuk tidak menjadi warga dunia. Jaringan-jaringan komunikassi massa dan 

saluran informasi lainnya telah digunakan oleh suatu kekuatan komersial memerlukan 

pasar, dan media massa melakukan fungsinya sebagai pembentuk pasar yang 

menakjubkan. 

E. 8. Cinta  

Cinta tidak mudah diterangkan dan diilustrasikan dengan kata-kata. Cinta 

memiliki daya luar biasa pada diri manusia serta melekat dengan kuat. Cinta datang 

dengan  tiba-tiba, dan kadang cinta hilang sama sekali dengan sendirinya, atau terus 
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tumbuh seperti cintanya orang tua terhadap anaknya sejak dilahirkan. Cinta dapat 

dilukiskan dengan memberi bukan meminta, sebagai dorongan mulia untuk menyatakan 

eksistensi dirinya atau aktualisasi dirinya kepada orang lain.  

Sebagai ilmu yang mempelajari manusia, Psikologi sudah lama tertarik dengan 

konsep cinta. Karena konon, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat merasakan 

cinta. Hanya saja, masalahnya, sebagai sebuah konsep, cinta sedemikian abstraknya 

sehingga sulit untuk didekati dan diartikan secara ilmiah. Cinta merupakan bagian emosi. 

karena cinta merupakan emosi yang membawa kebahagiaan yang terbesar dan perasaan 

puas yang sangat dalam. Perasaan mencintai menciptakan perasaan khusus dalam lubuk 

hati kita dan mempengaruhi hidup seseorang.  

Cinta inilah yang menjadi dasar bagi manusia untuk hidup bersama, saling 

berbagi dan mendukung. Sedangkan menurut Tasmara (2001:61), cinta adalah perasaan 

yang ingin membagi bersama atau sebuah perasaaan afeksi terhadap seseorang, dan dapat 

juga diartikan sebagai sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusiaterhadap 

obyek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, memberikan kasih sayang, 

membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh dan mau melakukan apapun yang 

diinginkan obyek tersebut. 

Kata cinta, selain mengandung unsur perasaan aktif, juga menyatakan tindakan 

yang aktif. Pengertiannya sama dengan kasih sayang sehingga, kalau seseorang mencintai 

orang lain, artinya orang tersebut berperasaan kasih sayang atau berperasaan suka 

terhadap orang lain tersebut. 

Cinta lebih dari rasa suka sebagian dari kita tahu ada orang-orang yang kita sukai 

tetapi tidak kita cintai, dan sebagian dari kita bahkan merasakan cinta terhadap sebagian 
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dari orang yang tidak kita sukai. Cinta romantis menghasilkan sejumlah pernyataan yang 

dipikir orang mencerminkan menyukai dan mencintai dan membentuk skala terpisah 

untuk mengukur masing-masingnya. Cinta menilai sampai tingkat mana orang lain 

dianggap dapat disukai, dihormati, dihargai dan memiliki kedewasaan dan pertimbangan 

yang baik.  Cinta memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

sebab cinta merupakan landasan dalam kehidupan perkawinan, pembentukan keluarga 

dan pemeliharaan anak, hubungan yang erat dimasyarakat dan hubungan manusiawi yang 

akrab, demikian pula cinta adalah pengikat yang kokoh antara manusia dengan tuhannya 

sehingga manusia menyembah tuhan dengan ikhlas, mengikuti perintahnya, dan 

berpegang teguh pada syariatnya. Sebagai manivestasi perasaan cinta, manusia 

mempunyai banyak lambang tentang cinta. Lambangnya dapat dengan bau bunga, warna, 

cium tangan atau cium kening. 

Sebuah penelitian dalam dunia kedokteran, berusaha menjelaskan tentang letak 

cinta didalam otak, serta uraian rinci tentang unsure-unsur kimiawi yang ada didalamnya, 

adalah Halen Fisher, sesepuh dibidang Antropologi yang melakukan penelitian tersebut. 

Salah satu inti penelitian Fisher selama sepuluh tahun terakhir adalah memperhatikan 

cinta dalam arti yang sesungguhnya, dengan pertolongan mesin MRI (Magnetic 

Resonance Imaging), Fisher dan teman-temannya mengumpulkan orang-orang yang telah 

jatuh cinta dalam rentang waktu tujuh bulan. Begitu berada didalam mesin MRI, orang-

orang ini ditunjukan dua foto, satu foto orang yang tidak mereka kenal, dan satunya lagi 

foto orang yang mereka cintai. Saat masing-masing subjek memandang foto orang yang 

mereka cintai, bagian otak yang terhubung dengan imbalan dan kesenangan atau yang 

disebut juga bagian ventral tegmental dan caudate nucleus menyala. Yang lebih 
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menggembirakan untuk Fisher, adalah saat dia  bisa menelusuri jejak kimiawi cinta yang 

khusus. Cinta menyalakan caudate nucleus karena merupakan pangkalan yang sarat 

dengan saraf penerima yang menyebar untuk pemancar saraf yang disebut Dopamin, 

yang dianggap Fisher sebagai salah satu ramuan cinta yang tumbuh sendiri didalam 

tubuh. Dalam dosis yang tepat, dopamin menciptakan kekuatan, kegembiraan, perhatian 

yang terpusat, serta dorongan yang kuat untuk mendapatkan imbalan. Inilah sebabnya 

saat baru jatuh cinta, kita terjaga sepanjang malam, memandang matahari terbit, berpacu, 

meluncur cepat dengan ski menuruni tebing yang biasanya terlalu curam untuk 

kemampuan kita. Dan hal-hal lainnya yang tidak pernah bisa kita jelaskan alasannya. 

Cinta membuat kita menempuh resiko besar, yang kadang-kadang tidak dapat kita atasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi cinta menurut Zajonk dalam Rita L. Atkinson, 

(1991:68)  adalah sebagai berikut : 

a. Daya tarik fisik  

Daya tarik fisik merupakan faktor yang penting dalam didalam pengaruhnya 

terhadap terbentuknya suatu hubungan . Sebagaian alasannya adalah karena posisi sosial 

dan harga diri seseorang semakin kuat jika kita terlihat bersama seseorang yang memiliki 

daya tarik fisik. Baik pria maupun wanita menilai lebih beruntung jika mereka bersama 

pasangan atau teman yang lebih menarik dibandingkan jika mereka bersama teman yang 

kurang menarik.    

b. Kedekatan 

Kedekatan, dalam pengertiannya disini adalah semakin dekat keberadaan (jarak) 

seseorang dengan seseorang lainnya, maka semakin besar kemungkinan mereka dapat 
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bersahabat atau bahkan menjalin hubungan yang lebih intim dan atau cinta satu sama 

lain. 

 

 

c.  Keakraban 

Salah satu alasan mengapa kedekatan dapat menciptakan rasa menyukai adalah 

karena meningkatkan keakraban, dan sekarang  banyak riset yang menyatakan bahwa 

keakraban itu sendiri (sherr exposure) dapat meningkatkan daya tarik. 

d. Kemiripan 

Alasan utama bahwa kemiripan menghasilkan rasa suka adalah factor sama yang 

kita lihat sebelumnya, yaitu kedekatan dan kekraban. Norma social dan situasi 

menjadikan kita bersama orang yang  mirip dengan kita. Sebagian besar kelompok 

religius lebih menyukai dan menekankan agar anggotanya mencari pasangan jodoh dari 

orang dengan keyakinan religious yang sama, dan norma cultural mengatur apa yang 

dianggap “dapat diterima” dalam kecocokan ras dan usia. 

Menurut Rubin dalam (Hudaniyah, 2002:79) mengemukakan bahwa konsep 

Romantic Love memiliki tiga karakteristik, yaitu adanya kelekatan secara fisik dan 

emosional, perhatian (caring) dan hubungan intim (intimacy). Berdasarkan hal ini, Rubin 

membuat skala cinta dan mengkonsepkan cinta sebagai suatu sikap terhadap orang lain, 

sebagai suatu himpunan pikiranyang khusus tentang orang yang dicintai. 

Dalam sebuah film, pesan cinta bukan saja harus diucapkan dengan kata-kata, 

namun juga bias diisyaratkan dengan bahasa isyarat maupun ekspresi dari individu yang 
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bersangkutan, sehingga dari beberapa sikap maupun isyarat tersebut dapat diketahui 

sebagai seseorang yang sedang memiliki rasa cinta. 

Menurut Fromm (2004:44-55) karakter cinta yang aktif membuktikan bahwa cinta 

memuat elemen-elemen dasar tertentu, yakni perhatian, tanggung jawab, penghargaan, 

dan pemahaman. Elemen perhatian dimaknai sebagai perhatian terhadapa kehidupan serta 

perkembangan diri dari yang kita cintai. Cinta dianggap tidak ada jika tidak ada perhatian 

aktif ini. Perhatian dan kepedulian memuat aspek lain dari cinta, yaitu tanggung jawab 

(responsibility). Saat ini, tanggung jawab kerap kali dipakai untuk menyatakan tugas, ses 

uatu yang dibebankan kepada seseorang dari luar dirinya. Tetapi tanggung jawab dalam 

arti yang sebenarnya adalah perbuatan yang bersifat sukarela. Elemen tanggung jawab 

dimaknai sebagai respon atas kebutuhan-kebutuhan manusia, baik yang terungkap 

maupun ya ng tidak terungkap. Bertanggung jawab berarti siap dan mampu untuk 

merespon.  

Akan tetapi, tanggung jawab bisa berubah menjadi dominasi dan pemilikan jika 

tidak disertai dengan komponen cinta yang kedua, yaitu penghargaan (respect). 

Penghargaan disini bukan berarti rasa takut atau keterpesonaan. Elemen penghargaan 

(respicere) adalah kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana adanya, dengan 

menyadari segala keunikan yang ada dalam diri orang tersebut. Penghargaan berarti 

memperhatikan orang lain agar dia tumbuh dan berkebang sesuai dengan dirinya sendiri. 

Menghargai atau menghormati seseorang tidak mungkin bias tanpa mengenalnya 

(knowing him). Perhatian dan tanggung jawab akan buta jika tidak diarahkan dengan 

suatu pemahaman atau pengetahuan (knowledge). Sementara itu pemahaman juga tidak 

akan bermakna jika tidak didorong oleh perhatian. Ada banyak alpisan pengetahuan: 
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pengetahuan yang termasuk aspek cinta adalah pemahaman yang sanggup menembus inti 

persoalan. Pengetahuan atau pemahaman me miliki kaitan yang sangat fundamental 

dengan masalah cinta. Kebutuhan dasar untuk menyatu dengan orang lain serta 

kebutuhan untuk mengatasi keterpisahan berhubungan erat dengan suatu keinginan khas 

manusia, yaitu keinginan untuk mengetahui rahasia manusia.  

E.9. Pesan Cinta dalam Film 

Salah satu komponen yang perlu dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini 

adalah komponen pesan. Pesan merupakan salah satu komponen dalam komunikasi yang 

harus dipenuhi, selain komunikator dan komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen 

ini tidak ada maka komunikasipun tidak ada. Proses penyampaian pesan, cara atau teknik 

menyampaikan pesan merupakan salah satu indicator bagi keberhasilan aktivitas 

komunikan. 

Pesan itu sendiri bisa dikatakan sebagai perintah, nasehat atau permintaan dan 

amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan tidak dapat lepas dari komunikasi 

massa yang bersifat umum (public). Karena ditujukan kepada umum dan mengenai 

kepentingan umum jadi tidak ditujukan pada perorangan atau sekelompok orang tertentu. 

Pesan dalam komunikasi bisa dikonsepsikan sebagai alat pengaruh sosial. 

Pada umumnya, komunikasi berlangsung menggunakan bahasa, mengingat 

bahasa mampu membawa pikiran atau perasaan seseorang, baik mengenai hal konkret 

maupun abtrak, tidak saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, namun juga 

yang terjadi dimasa yang akan dating. Dalam kajian film,pesan-pesan akan terwujud 

dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut serta terangkum dalam bentuk ; drama, 

action, komesi, horor, dan sebagainya. 
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 Setiap tontonan sinetron di televisi ataupun film di Bioskop, tak lepas dari peran 

penulis skenario. Sebab skenario merupakan intisari atau disebut sebagai roh atau jiwa 

dari terbentuknya cerita dalam sebuah film itu sendiri. Dalam film memiliki pesan 

tersendiri yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton, sehingga secara umum 

sebuah cerita dapat digambarkan mempunyai maksud dan tujuan dan itu semua juga tak 

terlepas dari perilaku keseharian. Salah satunya adalah unsur  cinta yang dipertontonkan. 

 Berbicara tentang pesan yang disampaikan media komunikasi tidak lepas dari 

media televisi. Karena suatu film juga disiarkan lewat televise. Bahkan televisi telah 

membuktikan dirinya sebagai media yang paling efektif dalam menjangkau semua 

lapisan masyarakat tanpa kecuali. Kemampuannya untuk mengatasi jarak ruang dan 

waktu tidak perlu diragukan lagi hingga saat ini, bahkan tidak ada lagi media lain yang 

menandinginya. Kemampuanya pun dalam menyampaikan informasi dan hiburan sangat 

hebat, namun informasi serta hiburan yang dibutuhkan masyarakat adalah yang sehat, 

mendidik, dan mempunyai pesan- pesan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 Film dengan tema percintaan menjadi hal yang sudah biasa muncul di Bioskop 

maupun di Televisi, Tema cinta dalam film merupakan tema yang banyak disukai karena 

merupakan tema yang ringan dan mudah untuk dicerna pesan pesan yang terkandung 

didalam cinta itu sendiri. tersebut. Pesan Cinta yang bisa diartikan  sebagai perintah, 

nasehat atau permintaan dan amanat yang disampaikan melalui ungkapan cinta atau 

sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap obyek lain, berupa 

pengorbanan diri, empati, perhatian, memberikan kasih sayang, membantu, menuruti 

perkataan, mengikuti, patuh dan mau melakukan apapun yang diinginkan obyek tersebut. 

cinta merupakan suatu apek penting dalam kehidupan dan tidak jarang merupakan 
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penyebab atau latar belakang adanya bermacam-macam hubungan interpersonal. Cintalah 

yang menyatukan pasangan, suami istri, orang tua dan anak-anaknya, teman dan juga 

saudara. Cinta tidak hanya soal hubungan dengan seseorang atau sesuatu, tetapi cinta 

merupakan suatu orientasi karakter yang menentukan hubungan seseorang dengan dunia 

secara keseluruhan , dan bukan terhadap suatu objek tertentu. Jika seseorang hanya 

mencintai seseorang tetapi tidak memiliki rasa kepedulian terhadap yang lain maka hal 

itu tidak layak disebut cinta.  

Bahasa cinta dalam sebuah film hanya dapat digambarkan dan disajikan dalam 

sebuah shot. Aktivitas seseorang sejak ia bangun tidur, mandi, berpakaian, makan, pergi 

ke kantor, bekerja dan seterusnya hingga ia pulang kembali ke rumah, dalam sebuah film 

bisa hanya tampak dalam beberapa shot saja. Sebuah film mampu memanipulasi cerita 

melalui plot. Plot adalah rangkaian peristiwa yang disajikan secara visual maupun audio 

dalam film. 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan dampak-dampak 

yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek-efek tertentu. Hal ini dapat dilihat dari 

sejumlah penelitian yang telah dilakukan seperti pengaruh tayangan film kepada remaja 

dan anak-anak. Dalam sebuah media massa termasuk juga film, semua pesan yang 

terkandung dapat ditangkap dan dipahami dengan cara menganalisanya. Pada dasarnya 

studi media massa mencakup pencarian pesan dan makna yang terdapat didalamnya 

E. 10. Analisis Isi 

 Analisis isi adalah suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. 

Analisis isi sering dipakai untuk menetapkan tekanan relatif atau frekwensi dan berbagai 
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gejala komunikasi: propaganda, kecenderungan-kecenderungan, gaya-gaya, perubahan-

perubahan dalam isi dan keterbacaan. 

 Pakar penelitian yang berpendapat bahwa analisis isi lebih tepat menggunakan 

pendekatan kuantitatif antara lain Barelson, Kerlinger, dan Nimmo. Sebagaimana 

dikatakan Barelson bahwa analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendiskripsikan isi 

komunikasi yang nyata (manifest) secara objektif, sistematik dan kuantitatif, Ritonga 

(2004: 65) 

 Syarat objektif baru dapat dilakukan oleh peneliti apabila tersedia kategori-

kategori analisis yang sudah didefinisikan secara jelas dan operasional, sehingga 

penelitian lain dapat mengikutinya dan realibilitas yang tinggi. Maka kategori harus 

dibuat sespesifik mungkin sehingga objek yang diteliti dapat diidentifikasi dan 

diklasifikasikan  dengan tepat pula. Jadi, objektif maksudnya adalah hasil penelitian 

hanya bergantung pada prosedur penelitian, bukan pada penelitinya. Sementara itu, 

sistematik berarti bahwa semua isi pernyataan atau isi pesan yang relevan diteliti dengan 

menggunakan prosedur yang sama. Bila unit analisis penelitian yang digunakan per tema 

misalnya, untuk semua bahan penelitian dianalisis dengan unit per tema. Kalau salah satu 

bahan saja dari analisis yang relevan tidak dianalisis dengan unit analisis yang sudah 

diterapkan, syarat sistematis menjadi tidak terpenuhi. 

 

F. Definisi Konseptual 

F.1. Pesan Cinta 

  Pesan Cinta bisa dikatakan sebagai perintah, nasehat atau permintaan dan amanat 

yang disampaikan melalui ungkapan cinta atau sebuah aksi atau kegiatan aktif yang 
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dilakukan manusia terhadap obyek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, 

memberikan kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh dan mau 

melakukan apapun yang diinginkan obyek tersebut. Cinta tidak hanya soal hubungan 

dengan seseorang atau sesuatu, tetapi cinta merupakan suatu orientasi karakter yang 

menentukan hubungan seseorang dengan dunia secara keseluruhan , dan bukan terhadap 

suatu objek tertentu. Jika seseorang hanya mencintai seseorang tetapi tidak memiliki rasa 

kepedulian terhadap yang lain maka hal itu tidak layak disebut cinta.  

F.2. Film   

           Film adalah sebuah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dengar yang dibuat sesuai azas sinematografi dengan direkam 

melalui peta video atau bahkan jenis teknologi lainnya yang diproyeksikan dan 

dipertunjukkan menggunakan system mekanik. Film yang termasuk audio visual mampu 

memberikan hiburan menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan humor dalam satu 

paket, sebagai sebuah media komunikasi, penyampaian pesan-pesan dalam film 

mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda.  

 

G. Unit Analisis 

  Penelitian ini diarahkan pada setiap scene, yang  berupa dialog dan adegan yang 

mengandung pesan cinta . Selanjutnya dari dua aspek ini dipergunakan sebagai unit 

analisis dalam penelitian yang mengandung pesan cinta baik itu berupa cinta sejati, cinta 

kasih maupun cinta antar sahabat. Dalam hal ini penelitian dapat difokuskan pada unsur-

unsur pada setiap indikator yang berupa tindakan atau perbuatan (purpose action). Tata 

cara penelitian ini juga menggunakan unit analisis sintaksis yang berupa kata atau simbol, 



22 

 

penghitungannya adalah frekuensi kata atau simbol itu (Kriyantono, 2007:233). Sehingga 

dalam penelitian analisis isi ini peneliti menggunakan unit analisis sebagai berikut:  

a. Unit analisis dialog yaitu segala bentuk kata yang mengandung muatan pesan 

cinta yang diucapkan oleh pemain dalam menokohkan karakter dalam cerita film. 

b. Unit analisis visual yaitu keseluruhan gambar dan akting dari para pemain yang 

mengandung unsur pesan cinta.   

 

H.  Satuan Ukur 

Satuan ukur dari penelitian ini adalah frekuensi kemunculan scene yang menunjukkan 

pesan cinta dalam film Punk In Love yang berdurasi 94 menit 31 detik. 

 

I. Struktur Kategori 

 Kategori adalah suatu pemisahan jenis suatu obyek untuk memudahkan 

pengidentifikasian. Peneliti memberikan batasan mengenai pesan cinta yang terdapat 

dalam film Punk In Love karya Ody C. Harahap, dengan struktur yang merujuk pada 

kategorisasi, dimana kategori ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

Kategori tersebut adalah Pesan. 

Adapun struktur kategori yang peneliti tetapkan berdasarkan hal-hal dasar yang 

harus ada dalam cinta, kompleksitas pengertian cinta secara universal dan konteks cinta 

sebagai sebuah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang terdapat dalam 

film Punk In Love, adalah sebagai berikut : 

1. Cinta Sejati (storge) 

Cinta Sejati biasanya dianggap sebagai cinta tertinggi dalam tingkatan jenis-jenis 

cinta. Cinta jenis ini juga melibatkan hubungan emosional yang selalu melebihi jenis 
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cinta yang lainnya. Setiap makhluk yang mengalami cinta jenis ini, selalu siap 

memberikan apa saja kepada orang yang dicintainya tanpa mengharapkan imbalan. 

Misalnya cinta jenis ini adalah cinta seorang ibu kepada anaknya, ayah kepada anak, 

kakak kepada adik, suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. 

a. Ketulusan  

Ketulusan merupakan suatu bentuk perasaan cinta yang tulus tanpa 

mengharapkan apapun, suatu pemberian baik berupa tindakan atau perbuatan 

yang tanpa sedikitpun mengharapkan  imbalandan balasan. Biasanya indikator 

seperti ini terjadi dalam ikatan alami antara ibu dan anak, bapak, anak-anak, dan 

saudara.  

b. Tanggung Jawab (Responsibilty) 

Bentuk indikator tanggung jawab sering disalah artikan sebagai sebuah 

tugas atau pekerjaan, sesuatu yang dibebankan kepada seseorang dari luar dirinya. 

Dalam arti yang sebenarnya tanggung jawab merupakan sebuah perbuatanatau 

tindakan yang sukarela. Tanggung jawab adalah respon atas kebutuhan-kebutuhan 

manusia, baik yang terungkapkan maupun yang tidak. Bertanggung jawab berarti 

mampu dan siap untuk  merespon. Misalnya tanggung jawab seorang kakak yang 

menjaga adik-adiknya. 

2. Cinta Kasih (eros) 

Cinta Kasih merupakan suatu bentuk perasaan cinta yang tulus yang ada dalam 

diri seseorang kepada lawan jenisnya atau biasa disebut cinta manusia semata, yang 

diinspirasi oleh sesuatu yang menarik dalam objeknya. 

a. Keintiman (intimacy) 
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Keintiman adalah elemen emosi, yang di dalamnya terdapat kehangatan, 

kepercayaan (trust) dan keinginan untuk membina suatu hubungan. Ciri-cirinya 

antara lain seseorang akan merasa sangat dekat dengan seseorang, senang bercakap-

cakap dengannya sampai waktu yang lama , merasa rindu jika lama tak bertemu, dan 

ada keinginan untuk bergandengan tangan atau saling merangkul bahu. 

b. Gairah atau Nafsu (passion) 

Gairah adalah elemen motivasional, dorongan-dorongan di dalam 

hubungan cinta yang mengarah pada percintaan, daya tarik fisik, tingkah laku 

seksual dan lain sebagainya.  

c. Komitmen 

Komitmen adalah elemen kognitif, berupa keputusan untuk mencintai 

seseorang dan keputusan untuk mempertahankan suatu hubungan cinta dengan 

orang lain (hidup bersama). 

3. Cinta Antar Sahabat (phillia) 

Menyentuh kepribadian manusia intelektual, emosi, dan kehendak, melibatkan 

saling berbagi. Cinta yg timbuh dari perhatian dan kebersamaan,cinta ini biasa disebut 

philia. Ada sedikit eros dalam phillia, kita memilih teman karena kesenangan yang bisa 

kita dapatkan dari mereka. Ada kualitas pribadi dalam mereka yang kita hargai, 

kepintaran dan ketertarikan budaya, dan ekspresi diri yang saling memuaskan. 

a. Tolong Menolong  

Sikap atau tindakan yang ditunjukkan kepada sesama manusia yang 

dilakukan dalam bentuk saling tolong menolong atau saling membantu antar satu 

sama lainnya. 

b. Tenggang Rasa 
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 Tenggang rasa adalah sikap yang ditunjukkan kepada sesama manusia 

yang sadar akan pentingnya bersosialisasi dalam bentuk saling menghargai dan 

menghormati. dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Dengan 

tenggang rasa kita dapat merasakan atau menjaga perasaan orang lain sehingga 

orang lain tidak merasa tersinggung. Kita harus dapat bergaul dengan siapa saja, 

dimana saja, dan kapan saja.  

c. Kepercayaan 

Ketiadaan eksklusifitas pada cinta persaudaraan, membuat aspek kepercayaan 

berperan penting. Pada banyak kasus, jenis cinta antar sahabat bahkan dibangun atas 

dasar kepercayaan. 

Ketiadaan eksklusifitas pada cinta persaudaraan, membuat aspek kepercayaan 

berperan penting. Pada banyak kasus, jenis cinta antar sahabat bahkan dibangun atas 

dasar kepercayaan. 

 

J. Metode Penelitian 

J. 1. Tipe dan Dasar Penelitian 

 Analisis isi bisa diartikan sebagai metode untuk menganalisis semua bentuk 

komunikasi: surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-

undang, musik teater dan sebagainya (Rakhmat, 2002: 89). 

 Stone dalam Klaus Krippendorff (1991: 17) mengemukakan analisis isi adalah 

sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasikan secara 

sistematik dan obyektif, karakteristik khusus dalam sebuah teks, selanjutnya meyakini 

karakter inferensial pengkodean unit-unit teks. 
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Sedangkan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni 

metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran ataau lukisaan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nasir, 

1983: 63). 

J. 2. 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 video film Punk In 

Love. Dalam pengumpulan datanya, peneliti bersama koder melakukan pengamatan 

dengan melihat secara langsung setiap scene yang menggambarkan pesan 

kemanusiaan dengan kategorisasi yang telah ditentukan. Setelah itu peneliti 

melakukan capture frame adegan yang telah dipilih oleh peneliti dan koder . 

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang didapatkan dari buku-buku, artikel-artikel, 

serta bahan dari internet yang berkaitan dengan pesan kemanusiaan yang dapat 

mendukung data primer.  

Setelah dilakukan pengamatan film Punk In Love kemudian data dimasukkan 

kedalam kategorisasi pesan cinta. Untuk mempermudah pengkategorisasian dan 

pengolahan data, maka dibuat lembar koding seperti berikut :  

  Tabel 1.1  

Contoh Lembar Koding 
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Scene 

 

Detik 

Kategorisasi Pesan Cinta 

Cinta Sejati Cinta Kasih Cinta Antar Sahabat 

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

          

 

Keterangan:  

A1  :  Indikator Ketulusan 

A2  :  Indikator Tanggung Jawab 

B1  :  Indikator Keintiman 

B2  :  Indikator Gairah atau Nafsu 

B3  :  Indikator Komitmen 

C1  :  Indikator Tolong Menolong 

C2  :  Indikator Tenggang Rasa 

C3  :  Indikator Kepercayaan 

 

J. 3. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan alat analisis tabel frekwensi untuk menghitung rata-

rata (means). Dalam penerapannya, data berupa setiap isi dalam film indie dimasukkan 

kedalam kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan tabel frekwensi untuk mengetahui setiap kategori tema penelitian. 

 Kemudian data dianalisis dengan tabulasi silang dengan tujuan untuk mengetahui 

prosentase yang muncul dalam setiap kategori penelitian. Dalam penerapannya, 

frekwensi kemunculan dari masing-masing kategori kemudian dihitung dengan alat 
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tabulasi silang sehingga diketahui berapa jumlah prosentase kemunculannya. Kemudian 

alat analisis deskriptif juga digunakan, dimana peneliti melakukan interpretasi atau 

penafsiran untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai tema yang terdapat dalam 

film Punk In Love. 

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi (detik) Prosentase 

Ketulusan   

Tanggung Jawab   

 

Tabel 1.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi (detik) Prosentase 

Keintiman   

Gairah atau Nafsu   

Komitmen   

 

Tabel 1.4 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi (detik)   Prosentase 

Tolong Menolong   

Tenggang Rasa   
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Kepercayaan   

 

 

 

 

 

J. 4. Uji Reliabilitas 

  Dalam uji reliabilitas kategorisasi, peneliti menggunakan sistem 

koding, dimana peneliti dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian peneliti 

terhadap pesan kemanusiaan dalam film 3Hati Dua Dunia, Satu Cinta. Sistem ini dirasa 

perlu digunakan oleh peneliti karena untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film 

diperlukan pemikiran subjektif dan untuk menyamakan perspektif subjektifitas tersebut 

diperlukan suatu pembanding. 

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

melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah reliable atau 

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

unit analisis, bahan yang akan dikoding (scene  dalam film 3Hati Dua Dunia Satu Cinta 

dan tabel kerja koding). 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit analisis yang telah 

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

dikumpulkan dan dihitung secara statistik. 
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 Dua orang koder tersebut harus memiliki pengetahuan dalam audio visual yang 

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

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

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

baik verbal maupun non verbal yang ada di film tersebut. 

 Untuk mencapai tingkat reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan 

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

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

kesepakatan dari hasil penelitian para koder peneliti menggunakan rumus Hostly 

(Dominick, 2003:157) sebagai berikut : 

21

2
.

NN

M
RC


  

Keterangan: 

C.R  = Coefisien Realibility 

M  = Nomor keputusan yang sama antara dua juri. 

N1, N2 = Jumlah item yang dibuat oleh tim koder. 

Dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement persetujuan yang 

diperoleh dari penelitian. Penyempurnaan untuk memperkuat hasil reliabilitas, maka 

digunakan rumus: 

reementExpectedAg

eementExpetedAgrreementObservedAg
Pi

%1

%%




  

Keterangan: 

Pi    = Nilai Keterhandalan 

Observed Agreement  = Jumlah pertanyaan yang disetujui oleh antar pengkode, yaitu 

nilai C.R 
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Expected Agreement  = Persetujuan yang diharapkan atas banyaknya tema dalam suatu 

kategorisasi yang sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil 

pengukurandari proporsi seluruh tema. 

 

 Dan berdasarkan dari hasil uji statistik tersebut, maka telah dapat diketahui 

prosentase kesepakatan para juri (koder). Dimana kategori tersebut dapat dikatakan 

cukup reliable apabila kesepakatan antara juri mencapai prosentase 70%-80%. Batas 

prosentase yang dilakukan oleh Laswell ini berbeda dengan Wimmer dan Dominick, 

mereka menyatakan bahwa dapat dikatakan cukup reliable apabila kesepakatan mencapai 

75%. 
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