
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat dunia 

dirasakan semakin sempit, sebab didalam beberapa saat saja kita dapat 

berhubungan  dengan yang lain, walaupun kita berada pada belahan bumi  

yang berbeda. Seiring dengan itu, perkembangan yang pesat juga terjadi pada 

media massa, baik media cetak (koran, majalah) maupun media elektronik 

(radio, televisi). Hal itu disebabkan karena sebagai media massa dirasakan 

sangat besar manfaatnya, dimana suatu peristiwa yang terjadi pada suatu 

lokasi dapat secara cepat dan langsung dapat diterima oleh  masyarakat  yang 

relatif tidak terbatas jumlahnya. Maka dengan kondisi semakin 

berkembangnya teknologi komunikasi ini, menyebabkan abad ini sebagai 

abad informasi. 

Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik individu 

maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak 

komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Sejak 

dilahirkan, manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Gerak dan 

tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah suatu tanda komunikasi. 

Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial memiliki dorongan ingin 
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tahu, ingin maju dan ingin berkembang, maka salah satu sarananya adalah 

komunikasi.  

Komunikasi dapat memberikan sesuatu kepada orang lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui alat). Komunikasi melalui suatu alat 

atau media ini semakin populer dan semakin banyak ragamnya di kehidupan 

manusia sekarang ini, karena komunikasi tersebut  dapat berlangsung secara 

efektif dan efisien sehingga aktivitas manusia sekarang ini pun menjadi lebih 

mudah.  

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 dengan 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 tertentu bagi kesadaran masyarakat. 

Perkembangan film itu sendiri juga tidak lepas dari perkembangan budaya 

masyarakat yang berlaku dibelakangnya. Pada latar masyarakat industri, 

perkembangan film-film yang diedarkan banyak dipengaruhi oleh kebutuhan 

pasar penonton, dimana tema-tema yang diangkat dalam film tidak jauh dari 
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cerita yang berkisah tentang permasalahan-permasalahan yang populis. Latar 

tema film populis memang tidak bisa lepas dari semangat industri yang 

menuntut daya tarik para penonton sebanyak-banyaknya, sehingga tidak 

jarang beberapa tema cerita film-film industri memiliki semangat cerita yang 

memang mudah dicerna oleh penonton, serta tidak mengindahkan 

permasalahan etika dan konflik yang membutuhkan banyak nalar atau 

pengetahuan yang sulit dicerna. 

Film 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. Denis McQuail 

(Marseli, 1996: 13) menyatakan bahwa film berperan sebagai sarana cara 

yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, 

peristiwa, musik, drama, humor dan sajian teknis lainnya pada masyarakat 

umum. Film disini merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan 

dunia yang luas dalam masyarakat, oleh karena itu film mampu 

menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan emosional 

penonton, seolah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari cerita 

tersebut 

Film merupakan suatu gambar hidup yang dibuat oleh seorang 

manusia untuk menggambarkan berbagai sisi kehidupan manusia. Pada 

dasarnya film yang dibuat menggambarkan mengenai kondisi sebenarnya 
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kehidupan manusia. Film menunjukkan sebuah dinamika kehidupan 

masyarakat namun yang direkam di atas sebuah media berupa pita selluloid 

atau bahan lainnya, yang membentuk sebuah gambar dan suara dan bisa 

dinikmati oleh khalayak masyarakat untuk menyampaikan suatu pesan khusus 

kepada masyarakat. 

Film ini juga merupakan salah satu acara yang paling diminati oleh 

masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa. Salah satu yang banyak 

diminati oleh orang dewasa sekarang ini adalah film, karena mereka sudah 

bosan dengan banyaknya berita tentang politik dan kriminal yang banyak dan 

sering terjadi, tidak saja di Indonesia tetapi diluar negeri. Film sepertinya 

sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan sebagian manusia. Oleh 

karena itu, film mustahil dipisahkan dengan kehidupan masyarakat modern 

seperti saat ini. Film dapat mencerminkan peran dirinya sebagai saluran 

mekanik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dari dan untuk manusia. 

Film bukanlah hal yang baru bagi masyarakat, terlebih lagi bagi 

masyarakat yang tinggal diperkotaan. Selain sebagai salah satu jenis hiburan, 

didalam sebuah film juga terkandung nilai-nilai yang berpesan pesan moral, 

pesan sosial, pendidikan, persahabatan, religi dan lain-lain. Hal inilah yang 

menjadikan film tumbuh dan berkembang pesat di berbagai belahan dunia. 

Kemajuan pembangunan dan pencapaian teknologi yang semakin canggih 



5 

 

mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyaksikan sebuah 

film. 

Film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan dunia 

yang begitu luas dalam masyarakat, oleh karenanya film mampu 

menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan emosional 

khalayak penonton, seolah-olah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian 

dalam cerita film tersebut.  

Dalam perkembangannya ada berbagai jenis film. Meskipun cara 

pendekatannya berbeda-beda, semua film dapat dikatakan mempunyai sasaran 

yaitu menarik perhatian orang terhadap muatan masalah-masalah yang 

dikandung. Pada dasarnya film dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar, 

yaitu film cerita dan film non cerita. Film cerita adalah film yang diproduksi 

berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris, 

sedangkan film non cerita merupakan kategori film yang mengambil 

kenyataan sebagai subyeknya (Soemarno, 1996 ; 10). 

Film dapat diartikan sebagai pengutaraan cerita atau ide dengan 

pertolongan gambar-gambar, gerak dan suara. Cerita merupakan bungkus atau 

kemasan yang memungkinkan pembuat film melahirkan realitas nyata bagi 

penikmatnya. Dari segi komunikasi, ide atau pesan yang dibungkus oleh cerita 

tersebut merupakan pendekatan yang membujuk (persuasif). Film cerita 
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memiliki berbagai jenis atau genre. Dalam hal ini, genre diartikan sebagai 

jenis film yang ditandai oleh bentuk isi tertentu.  

Dalam konteks komunikasi massa, film menjadi salah satu media atau 

saluran penyampaian pesannya, apakah itu pesan verbal atau non verbal. 

Karena film dibuat dengan tujuan tertentu, kemudian hasilnya diproyeksikan 

kelayar lebar atau ditayangkan melalui televisi dan dapat ditonton oleh 

sejumlah khalayak film. Media komunikasi massa (media massa) tentunya 

memiliki peran yang besar dalam membentuk pola pikir dan hubungan sosial 

di masyarakat. Media juga memberikan ilustrasi dari nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat, yang semua itu ditransfer melalui berita serta hiburan 

(infotainment). 

 Media massa juga memiliki peran besar dalam mengubah pandangan 

masyarakat, media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan 

kebudayaan, tidak hanya dalam pengertian dalam bentuk seni dan simbol 

semata, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara mode, gaya 

hidup dan norma-norma. Film juga merupakan fenomena sosial, psikologis, 

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

yang diiringi kata-kata dan musik sehingga film merupakan produksi yang 

multidimensional dan kompleks. Film sebagai media komunikasi, merupakan 

suatu kombinasi antar usaha penyampaian pesan verbal dan non verbal 

melalui gambar yang bergerak, dengan pemanfaatan teknologi kamera, warna, 
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dan suara dimana unsur-unsur tersebut dilatar belakangi oleh sutradara kepada 

khalayak film.  

Film sebagai salah satu perangkat media massa dipandang mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan, pesan-pesan film 

menumbuhkan imajinasi dan benturan emosional tak terkecuali dengan film 

300 karya Zack Snyder. Film ini bercerita tentang utusan Kekaisaran Persia 

tiba di Sparta, meminta Sparta tunduk pada raja Xerxes (Rodrigo Santoro). 

Namun Leonidas (Gerard Butler), raja Sparta, menolaknya dan membunuh 

semua utusan Persia. Akibatnya Sparta harus berperang melawan Persia. 

Leonidas bersama 300 prajurit Sparta pergi menuju Thermophylae dan 

berencana menahan pasukan Persia di sana, dalam perjalan kaum Arkadia ikut 

bergabung bersama mereka. Di Themophylae, Pasukan Sparta berjuang mati-

matian melawan pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih banyak. 

Dalam hal ini peneliti melihat adanya jiwa-jiwa nasionalisme yang 

terdapat pada film 300 karya Zack Snyder. Hal tersebut terlihat pada 

keikutsertaan 300 prajurit yang ikut bersama Leonidas yang akan menahan 

pasukan persia. Mereka berjuang mati-matian untuk menahan pasukan persia 

yang akan datang menyerang. Dari situlah muncul asumsi dari peneliti bahwa 

terdapat unsur nasionalisme dalam film 300 ini. 
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Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan 

mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") 

dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok 

manusia. 

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa 

"kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme 

yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran 

politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. 

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya 

mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam 

suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri 

mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk 

mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari 

sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu 

rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak 

asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila 

suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, 

sirnalah kekuatan ini. 

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik 

dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta 
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keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya 

menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti 

nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.  

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil 

judul Representasi Nasionalisme dalam film 300 karya Zack Snyder. Dengan 

alas an, peneliti menemukan fenomena adanya representasi nasionalisme yang 

terdapat dalam film 300 ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat menarik rumusan masalah 

sebagai berikut: “Seberapa besar frekuensi kemunculan scene yang mengandung 

representasi nasionalisme dalam Film 300 karya Zack Snyder?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan seberapa besar 

prosentase kemunculan scene yang mengandung representasi nasionalisme dalam 

Film 300 karya Zack Snyder 
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D. Kegunaan Penelitan 

1. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penonton film 300, 

dimana dengan mengetahui kandungan isi serta tema pesan dari film, maka 

mereka dapat melakukan interpretasi secara luas dengan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang nasionalisme 

2. Kegunaan Metodologi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan referensi 

bagi peneliti lain berupa unsur nasionalisme dalam film. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Nasionalisme 

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan 

kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu 

konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap 

negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). 

Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang 

menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau 

gabungan kedua teori itu. (http://www.wikipedia.co.id, diakses pada tanggal 2 

November 2010)  
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Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai 

merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah 

tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat 

berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup 

dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene 

lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada 

ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. 

Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri 

itu, sirnalah kekuatan ini. 

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan 

ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti 

yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan 

mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan 

dan sebagainya (http://www.wikipedia.co.id/nasionalisme, diakses pada tanggal 2 

November 2010) 

E.1.1. Beberapa bentuk dari nasionalisme 

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau 

gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, 

budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan 
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kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebagian atau semua elemen 

tersebut. Berikut pengkategorian tentang nasionalisme: 

1. Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis 

nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan 

aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula 

dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. 

Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau 

dalam Bahasa Indonesia "Mengenai Kontrak Sosial"). 

2. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh 

kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun 

oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk 

(bahasa Jerman untuk "rakyat"). 

3. Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme 

identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh 

kebenaran politik secara semulajadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; 

menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung 

kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah 

tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya 

"Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-

kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. 
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4. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh 

kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti 

warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa 

yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah 

dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih 

dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk 

menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya 

Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis 

Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena 

pemerintahan RRT berpaham komunisme. 

5. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu 

digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat 

sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. 

Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip 

masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu 

argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik 

dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki 

kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di 

Spanyol, serta sikap 'Jacobin' terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri 

Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas 

menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi 

untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara 
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sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan 

yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti 

nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, 

pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Spanyol dan 

Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica. 

6. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh 

legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya 

nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. 

Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan 

agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan 

oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu. 

(http://www.wikipedia.co.id/nasionalisme, diakses pada tanggal 2 November 

2010) 

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya 

merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada 

abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama 

Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan 

teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut 

paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. 

Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan 
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E.2. Film 

Film merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan yang efektif dalam 

mepengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya. Film selalu 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan pesan-pesannya 

(message) Alex Sobur (2003,hal 127). Tema-tema yang diangkat di dalam film 

menghasilkan sebuah nilai-nilai yang biasanya didapatkan di dalam sebuah pencarian 

yang panjang tentang pengalaman hidup,realitas sosial,serta daya karya imajinatif 

dari sang penciptanya dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang kososng 

khalayak tentang sesuatu yang belum diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang 

ingin dicapainyapun sangatlah bergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap 

tema-tema yang diangkat di dalam film tersebut. 

Tema-tema di dalam film biasanya tidak lepas dari masalah yang memang 

selama ini telah menjadi sebuah realita di dalam kehidupan seperti tema 

cinta,keluarga,perjalanan hidup serta hal-hal yang memang selama ini menjadi daya 

ktetif imajiantif sang pembuat film,seperti film kartun,animasi,dsb.film umumnya 

dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai system tanda yang 

bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling 

penting di dalam film adalah gambar dan suara: kata yang diucapkan (ditambah 

dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film. 
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Pada dasarnya film dapat dikelompokan  kedalam dua pembagian 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 umumnya film cerita bersifat 

komersial, artinya dipertunjukan di bioskop dengan harga karcis tertentu 

atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu. Contoh: 

film drama, film horror, film fiksi, ilmiah, komedi, laga, musical dan lain- 

lain. 

2. Film Non Cerita 

Film non cerita merupakan kategori film yang mengambil 

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. Biasa hadir dalam bentuk sebagai film 

cerita dan film dokumentasi. 
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b. Film Dokumenter: wahana yang tepat untuk mengungkapkan realitas, 

menstimuli perubahan. Jadi, yang terpenting menunjukan realitas 

kepada masyarakat secara normal. 

Dalam film terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi dalam suatu 

film, yaitu audio dan visual. Pengertian masing-masing unsur tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Shot 

Yang dimaksud dengan shot adalah gambar atau adegan dengan angle 

yang sudah ditentukan sebelumnya.  

b. Audio, meliputi dialog, musik, sound effect 

Dialog berisi kata-kata. Kata merupakan alat komunikasi yang 

paling penting antara orang dengan sesamanya. Menurut Costance Nash 

dan Virginia, dialog berfungsi untuk mengemukakan pendapat secara 

langsung, menjelaskan perihal tokoh atau peran, menggerakkan plot maju 

dan membuka fakta. (Hamzah, 1985:116) 

Sound Effect merupakan efek suara yang memberikan warna dan kesan 

dramatis dalam suatu alur cerita. Misalnya suara jeritan, pintu dibanting, 

suara ledakan, tiupan angin, dan sebagainya.  
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c. Scene atau adegan. 

Yang dimaksud scene adalah gabungan shot yang disusun secara 

berarti dan menimbulkan suatu pengertian yang lebih luas namun utuh.  

d. Visual, meliputi angle, lighting, gesture, costume, visual effect 

Yang dimaksud dengan angle adalah sudut pengambilan gambar 

oleh kamera dalam sebuah film. Angle kamera dibedakan berdasarkan 

karakteristik dari yang dihasilkan. Angle kamera dibedakan menurut 

karakteristik dan gambar yang dihasilkan ada tiga macam, yaitu : 

1) Straight angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang normal, biasanya 

ketinggian kamera setinggi dada dan sering digunakan pada acara yang 

gambarnya tetap. Mengesankan situasi yang normal.  

2) Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang letaknya 

lebih rendah dari obyek.  

3) High angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang lebih 

tinggi dari obyek.  

4) Lighting merupakan pencahayaan dalam film.  

5) Gesture adalah komunikasi tubuh yang mana sebagian besar dilakukan 

dengan lengan dan gerakan tangan serta sedikit sekali menggunakan 

kepala. Hayes menyatakan bahwa gesture adalah “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. 

6) Costume adalah tata pakaian dalam film yang mana dari kostum ini 

dapat memberikan kesan berkaitan dengan alur cerita dalam film.  

7) Visual Effect merupakan efek visual yang mana memberikan kesan 

dramatis dalam suatu scene. Misalnya animasi, efek ledakan, dan 

sebagainya (Baksin, 2003 : 2). 

 

E.2.1. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi yang cukup menonjol pada film sebagai media komunikasi massa 

adalah komunikasi yang terjadi hanya 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 merupakan suatu medium komunikasi massa yang 

beroperasi di dalam masyarakat. Dalam perspektif tersebut, film dimaknai sebagaii 

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 
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pada perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan perubahanpada perilaku dan 

efek perubahan sosial. 

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 (McQuail, 1994: 3). 

Pengertian media massa menurut JB. Wahyudi (1986: 43) adalah saluran atau 

media yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa. Yang 

dimaksud media massa di sini adalah media massa periodik, seperti surat kabar, 

majalah (media cetak), televisi, radio, dan film (media elektronik). Sedangkan yang 

dimaksud massa pada komunikasi massa adalah pembaca surat kabar atau majalah, 

pendengar radio, penonton televisi, yang memiliki sifat-sifat : (a) banyak jumlahnya, 

(b) saling tidak mengenal, (c) heterogen, (d) tidak diorganisasikan, (e) tidak dikenal 

oleh si pengirim atau komunikator, (f) tidak dapat memberikan umpan balik secara 

langsung. 

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 
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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 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. 

Dengan rumusan di atas, berarti sutradara menggunakan kemampuan 

imajinasinya untuk menginterpretasikan suatu pesan melalui film dengan mengikuti 

unsur-unsur dramaturgi yang meyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau 

tidak langsung). Peningkatan ketegangan yang menuju suatu klimaks dan 

menghasilkan jawaban atas hal yang terjadi sebelumnya. Sehubungan dengan hal di 

atas, maka betapa rumitnya pembuatan suatu film sebagai karya seni dan ekspresi 

seni budaya. 



22 

 

Film sebagai suatu bentuk komuniksi massa juga dikelola menjadi suatu 

komoditi. Di dalamnya 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 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. 

E.3. Analisis Isi 

Analisis isi merupakan analisa yang dioperasikan oleh seperangkat kategori-

kategori konseptual yang berkaitan dengan isi media dan secara kuantitatif 

menghitung ada atau tidaknya kategori tersebut dengan tingkat kesulitan yang 

berbeda-beda. (1) Pendekatan dasar untuk menerapkan teknik ini adalah (1) memilih 

contoh (sample) atau keseluruhan isi. (2) menetapkan kerangka teori acuan eksternal 

yang relevan dengan tujuan pengkajian, (3) memilih satuan analisi isi (kata, kalimat, 

alinea, kisah, gambar, urutan dan sebagainya (4) menyesuaikan isi dengan kerangka 

teori per satuan unit yang dipilih (5) mengungkapkan hasil sebagai distribusi 

menyeluruh dari semua satuan atau per contoh dalam hubungannya dengan frekuensi 
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keterjadian hal-hal yang dicari untuk acuan. (http://www.blogger.com/post-

create.g?blogID=5472082913571358810 - _ftn2 ) 

Secara singkat maka prosedurnya di dasarkan atas dua asumsi utama yaitu 

hubungan antara objek acuan eksternal dan acuannya dalam teks akan cukup jelas dan 

tidak mendua dan bahwa frekuensi perwujudan acuan yang terpilih secara sahih akan 

mengungkapkan ”arti” utama teks secara objektif. Analisa isi pada perkembangannya 

tidak cukup digunakan untuk menekankan isi pesan sebagai area terpenting dalam 

analisis ilmu-ilmu sosial. Oleh karenanya analisa isi secara kuantitatif seperti ini 

dianggap sebagai cara tradisional dan berkembang menjadi ilmu analisa wacana, 

analisis semiotik dan analisis framing.  

Kelebihan dari analisa isi adalah mampu menyajikan secara lebih sistematis, 

kuantitatif dan deskriptis sementara kekurangannya tidak mampu menganalisa lekak-

lekuk teks secara lebih detail. Dengan kata lain, analisis isi memiliki keterbatasan 

untuk menganalisis isi pesan apalagi sampai ke tingkat 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 penghantarnya yaitu struktur 

tanda itu sendiri. 
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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). Pada penelitian 

Oki Indra Wardana (2004) disebutkan, 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 di dalamnya media massa seperti radio, TV, 

bioskop, papan poster, iklan, dan sebagainya. Stone dalam Klaus 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 

F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti 

terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali 

datanya (Hamidi, 2007:141). 

1. Nasionalisme 

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan 

kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan 

mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. 
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2. Film 

Sesuai dengan Undang- undang perfileman No.6 tahun 1992, Bab1, 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, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam 

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

atau tanpa suara yang dapat mempertunjukkan atau ditayangkan dengan 

system proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya. (Askurifai, 2003:6) 

Secara teroritis film merupakan salah satu bentuk komunikasi masa yang 

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

mudah dan lebih cepat masuk akal daripada hal yang perlu dibaca dan 

dipahami untuk mendapatkan makna. 

G. Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi ini 

akan memperjelas tentang topik penelitian (Dominick, 2003:149). Penelitian yang 

menggunakan analisis isi, validitas serta hasil-hasilnya sangat bergantung pada 

kategori-kategorinya. Adapun kategorisasi yang disusun dalam penelitian ini 
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untuk analisis film 300 ini, didasarkan atas definisi dari nasionalisme itu sendiri 

dan pembagian nasionalisme sesuai pada tinjauan pustaka 

(http://www.wikipedia.co.id/nasionalisme, diakses pada tanggal 2 November 

2010). Berikut pembagian kategorisasi nasionalisme dalam penelitian ini: 

1. Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis 

nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan 

aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Dalam sebuah 

negara pasti ada seorang pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Rakyat tersebut 

berhak mendapatkan status kewarganegaraan dalam daerah atau negara 

tersebut. Dan sebagai rakyat, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk 

memajukan negara atau daerahnya tersebut. Salah satu contoh, aspirasi 

masyarakat menjadi faktor penting dalam keutuhan negara. Dalam film ini 

dapat dicontohkan dengan rakyat yang diikut sertakan dalam perundingan 

untuk melawan Thermophylae.  

2. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh 

kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Artinya, 

kebudayaan lokal masih dijunjung tinggi dalam pemerintahan. Sudah tidak 

dipungkiri lagi bahwa dalam sebuah kelompok masyarakat atau warga 

disebuah daerah, pasti mempunyai budaya masing-masing yang berbeda satu 

sama lain. Keberbedaan budaya ini menjadi sebuah tolak ukur penilaian 

terhadap sebuah negara. Ada istilah yang menjelaskan bahwa negara yang 
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maju adalah negara yang menjunjung tinggi dan menghargai budayanya 

sendiri. Artinya, masyarakat harus mampu mempertahankan budayanya untuk 

menjaga identitas bangsanya sendiri. Dalam film ini dapat dicontohkan, 

pemerintahan Sparta menjunjung tinggi kebudayaan Sparta dan kebudayaan 

masyarakatnya. 

3. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh 

legitimasi politik dari persamaan agama. Seperti yang diketahui, bahwa agama 

dan alirannya sangat beragam diseluruh dunia. Keberadaan agama tersebut 

bisa memicu sebuah perpecahan dan sebuah persatuan. Kesadaran masyarakat 

dalam beragama pun diuji tatkala ada sebuiah gerakan atau peristiwa yang 

merugikan agama tertentu. Pada saat itulah nasionalisme agama 

dipertanyakan. Bagaimana dirinya mampu menjaga nama baik agama yang 

dianutnya. Dalam penelitian ini, masyarakat Sparta menganut kepercayaan 

Animisme.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

Alasan menggunakan analisis 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. 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, 
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dan sebagainya. (Rakhmat,2002:89). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pesan 

Nasionalisme dalam film 300 karya Zack Snyder. 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni metode 

yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, sistem, 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

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

(Nasir,1983:63). Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

bertujuan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif dari isi 

komunikasi yang tampak atau manifest (Krippendorf, 1991:16) 

1. Ruang Ligkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah film 300 karya Zack Snyder 

yang memiliki durasi 110 menit dan terdiri dari 52 scene. Penelitian difokuskan pada 

tiap scene yang dinilai adanya representasi nasionalisme berdasarkan kategorisasi 

yang ada. Kategorisasi nasionalisme dalam film ini adalah semua hal yang 

menyangkut tentang nasionalisme dari segi Nasionalisme kewarganegaraan, 

Nasionalisme etnis Nasionalisme romantik, Nasionalisme Budaya, Nasionalisme 

kenegaraan, dan Nasionalisme agama 
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2. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan adalah 52 scene berupa adegan maupun dialog 

dalam film 300 karya Zack Snyder yang mengandung representasi nasionalisme 

sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dimana setiap scene akan diambil dan 

kemudian dimasukkan kedalam kategori yang telah ditentukan. Hal ini berarti peneliti 

menggunakan unit analisis scene untuk membatasi penelitian yang telah jelas dalam 

pengkategorian. 

3. Satuan ukur. 

Satuan ukur dari penelitian ini adalah frekuensi kemunculan representasi 

nasionalisme yang terdapat dalam scene di film 300 karya Zack Snyder.lewat dialog 

dan perilaku tokoh atau karakter dalam film yang mengandung representasi 

nasionalisme. 

Yang dimaksud dengan dialog adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh 

pemain dalam menokohkan karakter dalam cerita film tersebut. Baik itu oleh 

Leonidas (tokoh utama), pasukan Sparta, maupun oleh tokoh lainnya yang 

mengindikasikan adanya representasi nasionalisme. Contoh: Leonidas memberikan 

semangat kepada pasukannya untuk menyerang pasukan Persia. 

Yang dimaksud perilaku adalah kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan 

oleh pemeran baik sendiri maupun bersama lawan main yang menunjukan adanya 
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representasi nasionalisme. Dalam film ini dapat dicontohkan seperti semangat 

bertempur pasukan Sparta melawan serangan Persia. 

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 300 karya Zack Snyder.. 

Dalam pengumpulan datanya, peneliti bersama coder melakukan 

pencermatan dengan melihat secara langsung film 300 karya Zack 

Snyder.berbentuk VCD (Video Compect Disk). Kemudian peneliti 

beserta coder menelaah dan mencatat setiap adegan maupun dialog peran 

yang dianggap menggambarkan representasi nasionalisme sesuai dengan 

kategorisasi. Setelah itu peneliti melakukan capture frame adegan yang 

telah dipilih oleh peneliti dan coder.  

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan dari buku-buku 

yang berkaitan dengan representasi nasionalisme, berupa buku- buku, 

litratur dan internet yang dapat mendukung data primer.  

Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar 

koding seperti contoh berikut: 
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LEMBAR KERJA KODER 

SCENE 

Kategorisasi 

Nasionalisme 
Kewarganegaraan 

Nasionalisme Etnis Nasionalisme Agama 

Dialog  Perilaku Dialog  Perilaku Dialog  Perilaku 
       
       

Tabel diolah peneliti 

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 ke dalam 

kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan 

alat distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi kemuculan dari setiap kategori 

tema penelitian. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

TABEL DISTRIBUSI 

KATEGORISASI F PROSENTASE ( % ) 

Nasionalisme 
Kewarganegaraan 

  

Nasionalisme Etnis   

Nasionalisme Agama   

JUMLAH   

Tabel diolah oleh Peneliti 
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6. Uji Reliabilitas  

Dalam uji reliabilitas kategori, penulis menggunakan sistem koding, dimana 

penulis dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian penulis terhadap 

representasi nasionalisme yang terkandung dalam tiap scene pada film. Sistem ini 

dirasa penulis paling tepat karena untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film, 

diperlukan pemikiran subyektif, dan untuk menyamakan perspektif subyektifitas 

tersebut, diperlukan sebuah pembanding. Dengan demikian hasil pemikiran penulis 

dibandingkan dengan hasil pemikiran individu lain yang berkompeten, dimana 

apabila hasil kesepakatan yang ditemukan mencapai 70%-80%, maka berarti hasil 

penelitian penulis reliabel dan valid.  

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 dua orang koder dalam tabel kerja koding 

dikumpulkan dan dihitung secara statistik.  

Dua orang koder tersebut harus memiliki kredibilitas dalam audio visual yang 

akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut 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 ada di film tersebut. Selain itu, koder  mampu 

beraktifitas maupun berkecimpung dalam dunia film dan selalu mengikuti 
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perkembangan film secara up to date dapat dibuktikan dengan keaktifannya 

berorganisasi tentang perfilman lokal atau pun menghasilkan suatu karya perfilman 

yang dianggap layak untuk dipublikasikan. 

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan 

pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian dan pelatihan 

terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat di hitung dengan formula yang dibuat 

Holsty (1969), yang digunakan untuk menentukan reliabilitas data nominal. 

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti 

menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

   C.R =  

Keterangan : 

C.R = Coefisien Reliability 

M       =  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2  = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan 
peneliti dari hasil yang diperoleh. 
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