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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang 

meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi dan film (Effendi, 1993;13). 

Peranan komunikasi massa melalui media massa tersebut saat ini semakin 

terasa penting, apalagi dalam kaitannya dengan era informasi, globalisasi dan 

reformasi saat ini. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghambat. 

Kemajuan di bidang komunikasi dan informasi ini tidak hanya disebabkan 

oleh penemuan-penemuan teknologi baru, tetapi juga disebabkan semakin 

tumbuhnya kesadaran orang terhadap kebutuhan akan informasi.  

Salah satu media komunikasi yang dengan signifikan menjadi 

konsumsi sehari-hari masyarakat adalah film. Film menjadi sarana 

menciptakan fantasi-fantasi dalam pikiran yang seakan menjadi nyata dengan 

peran aktor-aktor di dalamnya, lalu disajikan kepada masyarakat sebagai 

konsumsi untuk dinikmati.  

Keberadaan film tidak beda jauh dari televisi, sama-sama 

merepresentasikan ide dasar dari sang illustrator atau sutradara, hanya 

perbedaan keduanya terletak pada media perekam yang mereka gunakan, jika 

televisi menggunaka media digital hardware dalam merekam sesuatu 

sedangkan film menggunakan pita selluloid sebagai media perekam adegan-

adegan film tersebut. 
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Film mempunyai kekuatan yang hanya dapat ditandingi oleh televisi 

untuk membawa khalayak pemirsa pada komunikasi langsung dengan fakta-

fakta dan ide-ide melalui indera mata dan pendengaran serta ilmu. Membuat 

suatu film  hanya mempunyai arti apabila khalayak yang akan dituju dapat 

dipastikan siapa. 

Film hadir tidak hanya untuk sekedar dinikmati namun juga dapat 

mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Media film banyak digunakan untuk 

memperlihatkan fantasi-fantasi para futurist dengan menawarkan bentuk masa 

depan seperti yang mereka pikirkan. Di antara banyak fantasi yang ada, salah 

satu fantasi para futurist dan juga mungkin menjadi keinginan banyak 

manusia, adalah yang menyangkut dengan ruang dan waktu. Bagaimana 

manusia dapat menciptakan kondisi seperti yang mereka inginkan. 

Seperti dalam film Red Clif karya Terence Chang, dia 

merepresentasikan sebuah peperangan Changban dan Cao Cao di Karang 

Merah sehingga disebut sebagai pertempuran Karang Merah. Film yang 

diangkat dari sejarah negara Cina ini mengisahkan salah satu perang terhebat 

yang pernah dialami Cina. Sebuah legenda peperangan terhebat pada masa 

pemerintahan Dinasti Han pada tahun 208 M. Pada masa ini muncul tokoh-

tokoh pemimpin yang hebat, diantaranya Cao-Cao dan Liu Bei. Cao-Cao 

sendiri adalah Perdana Menteri yang mampu mendikte kepemimpinan Kaisar 

Xian. Sedangkan Liu Bei merupakan pemimpin kerajaan bagian selatan. Yang 

menarik dalam film ini adalah kepemimpinan Cao-Cao yang antagonis 

melawan pasukan Kerajaan Selatan yang loyal kepada rajanya. 
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Ada salah satu hal yang menarik dalam film ini sesuai dengan 

kacamata peneliti yaitu adanya sebuah kepemimpinan. Dimana kepemimpinan 

yang dimaksud adalah perilaku dan dialog dari tokoh utama yang mampu 

mengeola dan mememerintah pasukan serta kerajaannya dengan baik. Ada 

juga pola kepemimpinan dari penentuan strategi perang yang tepat dan juga 

kewibawaan dari para pemimpin kerajaan yang sangat diagungkan rakyatnya.  

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh 

oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi.http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan - cite_note-0 Cara 

alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukanya dalam kerja" 

dengan praktik seperti pemagangan pada seorang senima ahli, pengrajin, atau 

praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya 

memberikan pengajaran/instruksi. Barangkali pandangan pesimistis tentang 

keahlian-keahlian kepemimpinan ini telah menyebabkan munculnya ratusan 

buku yang membahas kepemimpinan. 

Merujuk pada Teori Kepemimpinan menurut DR. Kartini Kartono 

(selanjutnya akan dibahas pada Tinjauan Pustaka), film Red Cliff II ini 

mampu menyajikan konsep, sifat serta fungsi kepemimpinan dalam suatu 

pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti film ini dengan judul: “KEPEMIMPINAN DALAM FILM ACTION 

ASIA (Analisis Isi pada Film Red Cliff II Karya Terence Chang).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah seberapa banyak frekuensi kemunculan bentuk atau jenis 

kepemimpinan dalam film Red Clif karya Terence Chang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak frekuensi 

kemunculan bentuk atau jenis kepemimpinan dalam film Red Clif karya 

Terence Chang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin mengulas tentang sebuah kepemimpinan 

dalam film. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran atau wacana bagi penonton atau penikmat film 

dalam memahami pesan dalam film.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Media dan Realitas Sosial 

Media massa biasanya dianggap sebagai sumber berita dan hiburan 

media massa juga membawa pesan yang persuasi. Media massa 
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menciptakan ritual yang dijalani orang dalam kehidupan sehari-hari ini 

adalah salah satu cara dimana media dapat memberi konstribusi pada 

stabilitas social. Media mendorong sosialisasi menuju ke masa dewasa, 

memberi konstribusi pada kohesi sosial dengan mengafirmasi keyakinan 

dan nilai-nilai, serta membantu merekonsiliasi nilai-nilai yang tidak 

konsisten dan menjembatani diskrepansi antara perilakuprivat dengan 

moralitas public. Media adalah suatu gejala sosial yang relatif hanya 

berusia beberapa ratus tahun saja.  

Secara umum, media mempunyai banyak peran dalam tatarannya 

sebagai suatu alat sosialisasi. Diantaranya seperti, jendela, juru bahasa, 

pengantar atau pembawa informasi, jaringan interaktif yang 

menghubungkan pengirim dan penerima pesan, papan penunjuk jalan, 

penyaring untuk memilih, cermin yang memantulkan citra masyarakat itu 

sendiri dan tirani atau penutup. 

Dapat dikatakan juga bahwa sosialisasi antar individu dengan 

komunitasnya hingga membentuk suatu kelompok masyarakat dilakukan 

dengan interaksi intens satu sama lain terlepas dari apapun medianya. 

Kegiatan komunikasi dan medianya memang merupakan dua hal yang 

secara beriringan berjalan dan saling menyeimbangkan. 

Interaksi kini tidak lagi dilakukan hanya dengan tatap muka secara 

langsung, namun berbagai media komunikasi dengan kecanggihannya 

masing-masing dapat digunakan dengan tidak menghilangkan atmosfer 

keberadaan. Dengan kata lain, masyarakat dan komunikasi serta dengan 
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berbagai macam media yang digunakannya merupakan suatu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan sebab dari situlah muncul sebuah peradaban. 

Dari sudut pandang lainnya media massa dapat dianggap sebagai 

oraganisasi manusia yang kompleks yang secara langsung menghasilkan 

alat-alat komunikasi, seperti surat kabar dan majalah sebagai organisasi, 

jaringan serta stasiun TV dan radio, perusahaan penerbit buku dan 

sebagainya. 

Revolusi teknologi meningkatkan ukuran dan efisiensi media cetak, 

serta memunculkan aneka media baru seperti film, radio, dan televisi. 

Listrik yang memacu energi pabrik dan transportasi, melandasi munculnya 

dan berkembangnya radio, film, dan televisi. Semuanya itu berdampak 

terhadap perubahan media. Urbanisasi menciptakan khalayak yang secara 

ekonomis mamadai bagi perkembanganya berbagai koran, majalah dan 

juga radio. Ketika kota-kota tumbuh dalam sejumlah dan ukuran, 

berkembang pula khalayak yang menjadi pasar media.  

Realitas adalah sebuah konsep yang kompleks, yang sarat dengan 

pertanyaan filosofis (Piliang, dalam Slouka, 1999:15). Ada sebuah 

filosofis mengatakan bahwa yang kita lihat bukanlah “realitas”, malainkan 

representasi (sanse, datum) atau tanda (sign) dari realitas yang 

sesungguhnya, yang tidak dapat kita tangkap.  

Manakala kontruksi realitas media berbeda dengan realitas yang 

ada di masyarakat, maka telah terjadi kekerasan simbolik. Menurut Berger 

dan Luckman dalam Alex Sobur (2004:91) realitas sosial dikonstruksi 

melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konstruksi 
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sosial dalam pandangan mereka tidak berlangsung dalam ruang hampa, 

namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. Teori konstruksi sosial 

Peter L. Berger menyatakan bahwa, realitas kehidupan sehari-hari 

memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen 

dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses 

eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses 

internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). 

 Masyarakat merupakan produk manusia, dan manusia merupakan 

produk masyarakat. Baik manusia dan masyarakat saling berdialektika 

diantara keduanya. Masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi 

tetap sebagai proses yang sedang terbentuk. Eriyanto menjelaskan dalam 

Pemahaman Konstruksi Berger, proses memahami realitas terjadi dalam 

tiga tahap. Pertama, tahap eksternalisasi yaitu usaha pencurahan diri 

manusia ke dalam dunia baik mental maupun fisik. Kedua, objektifikasi 

yaitu hasil dari eksternalisasi yang berupa kenyataan objektif fisik atau 

mental. Ketiga, internalisasi sebagai proses penyerapan kembali dunia 

objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektifitas individu dipengaruhi 

oleh struktur dunia sosial. Ketiga proses tersebut saling berdialektika 

secara terus menerus pada diri individu untuk memahami realitas.  

 

2. Peran Media dalam mempengaruhi Masyarakat 

Perkembangan media massa bagi manusia sempat menumbuhkan 

perdebatan panjang tentang makna dan dampak media massa pada 

perkembangan masyarakat.  Dalam perkembangan teori komunikasi 



8 

 

massa, konsep masyarakat massa mendapat relasi kuat dengan produk 

budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana proses 

komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan dibentuk 

oleh budaya massa yang ada.  Media massa berperan untuk membentuk 

keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh 

media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia. 

Dampak media massa dalam sebuah masyarakat membuat persepsi 

baru bahwa media massa, masyarakat, budaya massa dan budaya tinggi 

secara simultan saling berhubungan satu sama lain. Corak hubungan 

faktor-faktor di atas bersifat “interplay”. Tentu saja perubahan makna 

sosial tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial baru dalam era 

modernisasi. Dalam proses ini ada beberapa pertimbangan yang perlu 

dilihat, yaitu: 

Pertama, perkembangan media sampai pada satuan kecil 

masyarakat membuat kita harus membuat sikap baru dan lebih kompleks 

terhadap terminologi-terminologi sosial tradisional yang diyakini oleh 

masyarakat. 

Kedua, perkembangan media massa baru seperti televisi sempat 

mengubah persepsi sosial masyarakat karena pengaruhnya yang 

sedemikian dahsyat. Bahkan dapat dikatakan bahwa televisi mampu 

menjadi sentra kehidupan sosial meski tidak menutup kemungkinan bahwa 

media cetak juga tetap mempunyai kekuatan yang cukup signifikan dalam 

masyarakat. 
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Ketiga, proses transisi sosial baru yang dialami oleh masyarakat 

menuntut kita untuk memperbaharui konsep sosial yang sudah ada. 

Keempat, Pemahaman tentang ini juga akan mempengaruhi keseluruhan 

sikap yang diambil dalam proses perkembangan budaya masyarakat itu 

sendiri 

Media massa sendiri dalam masyarakat mempunyai beberapa 

fungsi sosial, yaitu fungsi pengawasan sosial, fungsi interpretasi, fungsi 

transmisi nilai dan fungsi hiburan. 

1. Fungsi pengawasan media adalah fungsi yang khusus menyediakan 

informasi dan peringatan kepada masyarakat tentang apa saja di 

lingkungan mereka. Media massa meng-up date pengetahuan dan 

pemahaman manusia tentang lingkungan sekitarnya. 

2. Fungsi interpretasi adalah fungsi media yang menjadi sarana 

memproses, menginterpretasikan dan mengkorelasikan seluruh 

pengetahuan atau hal yang diketahui oleh manusia. 

3. Fungsi transmisi nilai adalah fungsi media untuk menyebarkan 

nilai, ide dari generasi satu ke generasi yang lain. 

4. Fungsi hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia. 

Manusia cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau 

pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. 

Dalam perkembangan selanjutnya, media massa mempunyai 

fungsi-fungsi baru, yaitu membentuk komunitas dan komunikasi virtual, 

seperti halnya kelompok internet di dunia maya. Internet dapat dipahami 

sebagai alat atau media umum yang bisa secara komplet memenuhi fungsi 
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media massa “tua”. Internet bisa menyempurnakan transaksi komersial, 

menyediakan dukungan sosial dan mengirim jasa pemerintahan. 

Dalam media ada berita. Berita sendiri berpengaruh pada 

masyarakat. Pengaruh itu adalah: 

a. Agenda setting adalah pemahaman bahwa berita mempengaruhi 

agenda publik yang secara rutin diberitakan oleh media massa. 

b. Gatekeeping: media bisa menjadi penjaga informasi atau penyaring 

informasi yang ditujukan kepada masyarakat. 

c. Framing terjadi ketika media massa membingkai beberapa isu yang 

ditonjolkan oleh media kepada masyarakat. 

Dengan berapa fenomena di atas, terdapat beberapa kontroversi 

yang menyatakan bahwa media massa pada dasarnya bias. Hanya memang 

masalah bias selalu berada dalam diskusi panjang mengenai masalah 

objektivitas dalam sebuah media massa. 

Difusi inovasi adalah pemikiran yang melihat bahwa media massa 

berkontribusi atas seluruh pembaharuan dan inovasi yang berkembang 

dalam masyarakat. Difusi inovasi akan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan masyarakat memahami dan menyadari masalah kemajuan 

dalam masyarakat itu sendiri. 

Teknologi disadari sebagai alat kemajuan apabila memberikan 

kontribusi konkret atas masyarakat. Persebaran inovasi bisa dimulai dari 

tingkat pengetahuan atau idea baru dari media Ada proses penyerapan 

teknologi dari masyarakat. Selanjutnya masyarakat menyaring teknologi 
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tersebut apakah memang inovasi tersebut bermanfaat. Dari pemahaman 

dan penyaringan tersebut, masyarakat mengadopsi teknologi atau tidak. 

Perkembangan media massa modern tidak terelakkan. 

Perkembangan yang pelan tapi diakhiri dengan akselerasi perkembangan 

yang luar biasa. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, perkembangan 

teknologi komunikasi harus diikuti dengan pemahaman yang layak 

pemakai atas teknologi itu sendiri. Ada beberapa yang beranggapan bahwa 

perkembangan masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi 

komunikasi itu sendiri. Itulah determinisme teknologi. Ada beberapa 

asumsi: 

a. Medium is the message, adalah pemahaman bahwa media massa 

memang membentuk kebudayaan. Bentuk media massa 

berpengaruh dan bernilai dalam membentuk pola pikir manusia. 

b. Teknologi adalah kekuatan dominan. Pada dasarnya, sistem 

sosial dan ekonomi mempromosikan teknologi dan 

mendominasi kebudayaan. 

c. Media massa mendorong kebudayaan 

Dalam proses ekonomi, media massa juga menerapkan segmentasi. 

Segmentasi adalah proses penajaman segmen konsumen yang 

mengkonsumsi isi media atau industri media yang ada. 

Perkembangan teknologi, industri dan daya serap masyarakat 

terhadap media mengandaikan perubahan juga di dalam karakter media 

massa modern. Diperlukan media yang lebih spesifik atau lebih fokus pada 

khalayak tertentu, sehingga hal ini mengubah pola isi media massa.  Maka 
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tidak mengherankan jika terjadi perkembangan media massa baru. Media 

massa baru adalah bentuk dan ragam media massa yang dikembangkan 

sesuai dengan ciri dan karakter masyarakat modern. 

Perkembangan dramatis media massa modern adalah personalisasi. 

Media massa diharapkan semakin masuk dan melayani aspek personal 

manusia modern. Internet merupakan contoh yang jelas pada segmentasi 

personal media massa modern. Media modern seperti internet 

mengakomodir globalisasi yang semakin membuat media massa 

berkonvergensi. Media interaktif dalam internet membentuk apa yang 

disebut dengan perdagangan atau ekonomi digital (e-commerce atau 

digital-economy). Perubahan drastis dalam teknologi komunikasi juga 

mempengaruhi bentuk-bentuk media massa baru.  

 

3. Film  

Seperti kita ketahui bersama bahwa film merupakan sebuah alat 

untuk menyapaikan peasan yang efektif dalam mempengaruhi khalayak 

dengan pesan-pesan yang disampaikannya. Film selalu mempengaruhi dan 

membentuk masyarakat melalui mnuatan pesan-pesannya (message)Alex 

Sobur (2003,hal 127). Tema-tema yang dianbgkat di dalam film 

menghasilkan sebuah nilai-nilai yang biasanya didapatkan di dalam sebuah 

pencarian yang panjang tentang pengalaman hidup,realitas social,serta 

daya karya imajinatif dari sang penciptanya dengan tujuan dalam rangka 

memasuki ruang kosong khalayak tentang sesuatu ayng belum 

diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainyapun 
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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 

selam 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) 

Film berperan sebagai sarana baru yang memuat sebuah pesan 

yang akan disebarluaskan kepada khalayak. Pesan film terkadang mutlak 

sebagai suatu hiburan bagi sebagian orang. Secara teknis, film 

menyampaikan pesannya melalui ide cerita, peristiwa, musik, drama dan 

sebagainya. Hal itu merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari 

fungsi film yang dapat menciptakan kesejukan dalam hati kita, yang sering 

kita sebut sebagai hiburan. Dengan demikian jika ditinjau dari 

fenomenalnya, maka secara umum film mempunyai peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan manusia yang tersembunyi (McQuail, 1989: 13). 

Dalam penyampaiannya film di rangkai dalam sebuah cerita yang 

membawa pesan dan informasi yang memungkinkan pembuat film 

melahirkan realitas bagi penontonnya. Sehingga bisa dikatakan film 
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merupakan sebagian wadah untuk berapresiasi karena film merupakan 

perwujudan dari realitas kehidupan dunia yang luas dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, film mampu menumbuhkan imajinasi, 

ketegangan, ketakutan, dan benturan emosional khalayak penonton, 

seolah-olah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari cerita film 

tersebut. Jadi tidak heran ketika setelah menonton film seseorang 

berprilaku layaknya adegan dalam film 

    3.1. Jenis Film (Genre Film)  

Pada dasarnya genre atau jenis film ada bermacam-macam. 

Sebenarnya tidak ada maksud tersendiri dengan pemisahan tersebut namun 

secara tidak langsung dengan hadirnya film dengan karakter-karakter 

tertentu, memunculkan pengelompokkan tersebut. Beberapa genre film 

menurut (M. bayu Widagda & Winastwan  Gora S., 2004: 26) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Action – laga 

Film yang bertema laga dan mengetengahkan tentang perjuangan hidup 

dengan bumbu utama keahlian setiap tokoh untuk bertahan dengan 

pertarungan hingga akhir cerita. 

b. Comedi - humor 

Film ini mengandalkan kelucuan sebagai factor penyajian utama. Genre 

jenis ini tergolong paling disenangi, dan merambah segala usia segmentasi 

penonton. Tetapi termasuk paling sulit dalam menyajikannya, apabila 

kurang waspada komedi yang ditawarkan terjebak humor yang sleptick, 

terkesan memaksa penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 
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c. Roman - Drama  

Roman–drama adalah genre film yang popular di kalangan masyarakat 

penonton film. Faktor perasaan dan kehidupan nyata ditawarkan dengan 

senjata simpati dan empati penonton terhadap apa yang diceritakan dan 

apa yang disuguhkan. Kunci utama kesuksesan film bergenre roman-

drama ini yaitu tema- tema klasik permasalahan kehidupan manusia yang 

tak pernah puas terjawab. 

d. Misteri – Horor 

Misteri–horor adalah sebuah genre khusus dunia perfilman. Dikatakan 

genre khusus karena bahasannya sempit dan berkisar pada hal yang itu-itu 

saja, namun genre ini mendapat perhatian yang lebih dari penonton. Hal 

ini disebabkan keingintahuan manusia pada sebuah dunia yang membuat 

mereka selalu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia 

lain tersebut. Seiring dengan perkembangan film, maka asumsi para sineas 

muda ataupun produser film semakin beragam tentang  jenis film yang 

pernah diproduksi.  

Menurut Heru Efendy dalam buku “Mari Membuat Film” (Heru 

Effendy,  2002 : 11) dijelaskan masing-masing pengertian dari jenis-jenis 

film yang ada dalam perkembangannya dewasa ini, sebagai berikut : 

a. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Jenis film dokumenter adalah film yang menyajikan relita melalui 

berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus 

diakui, bahwa film documenter tidak lepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 
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b. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek adalah kurang dari 60 menit. Sebagian besar 

pembuat film menjadikan film cerita pendek sebagai batu loncatan untuk 

kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak 

dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau jurusan film 

yang sedang menempuh mata kuliah produksi film. 

c. Film Cerita Panjang (Feature-Length Film) 

Film cerita panjang adalah film dengan durasi lebih dari 60 menit, dapat 

dikatakan lazimnya film ini adalah antara 60-100 menit. Film ini diputar di 

bioskop atau 21 yang ada di kota-kota besar. Terkadang film cerita 

panjang juga diproduksi di atas durasi 180 menit, seperti film hasil 

produksi India dan Hollywood. 

d. Film-film Jenis Lain 

Ada beberapa film jenis lain selain penjabaran jenis-jenis film diatas, 

diantaranya yang termasuk dalam film-film jenis lain adalah Profil 

Perusahaan (Corporate Profile), Iklan Televisi (TV Commercial), 

Program Televisi (TV Programme), dan Video Klip (Music Video). 

 

4. Film sebagai Medium Komunikasi Massa 

Secara sederhana, proses komunikasi adalah penyampaian pesan 

dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. Komunikasi juga 

merupakan satu aktivitas yang sangat mendasar (fundamental) dalam 

kehidupan manusia, karena komunikasi sudah menyatuh dalam diri 

manusia sejak manusia itu lahir, sehingga komunikasi itu dianggap sebagai 
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kebutuhan manusia untuk saling berhubungan dengan sesamanya 

(Cangara, 2003: 4). 

Rahmat dalam Winarni, (2003:6) menjelaskan komunikasi massa 

merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak 

yang tersebar heterogen, dan anonim melalui media cetak/elektronik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak. 

Menurut Freidshow dalam Jallaludin Rahmat (2004), komunikasi 

massa dibedakan dengan jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan 

bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari 

berbagai kelompok, dan bukan hanya hanya satu atau beberapa individu 

atau sebagian khusus populasi. Komunikasi massa juga mempunyai 

tanggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk menyampaikan 

informasi agar supaya masyarakat tersebut dapat mencapai pada saat yang 

sama kepada semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam komunikasi massa khalayak 

diposisikan sebagai halayak heterogen dan komunikasi massa ditujukan 

untuk dapat mencapai khalayak tersebut dalam waktu yang relatif serentak. 

Merangkum semua definisi diatas, komunikasi massa dapat 

diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau 

elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan 

sesaat. 

Komunikasi yang cukup menonjol pada film sebagai media 

komunikasi massa adalah komunikasi yang terjadi hanya satu arah saja, 
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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 pada perubahan 

sikap, efek konatif yang menyebabkan perubahanpada perilaku dan efek 

perubahan sosial. 

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 
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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 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. 
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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. 

 

5. Kepemimpinan 

Menurut Schneider, Donaghy dan Newman kepemimpinan 

sebagai berikut: 

“Pemimpin didefinisikan sebagai seseorang yang secara formal 
diberi status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, 
revolusi atau cara-cara lain. Kepemimpinan mengacu kepada 
perilaku yang ditunjukkan seseorang atau lebih individu dan 
kelompok yang membantu kelompok mencapai tujuannya” 
(Effendi, M.A, 1992: 1) 
 
Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukanya 

dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang senima 

ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan 

sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.  

Kepemimpinan adalah sikap pikiran dan semangat kejiwaan 

untuk memimpin mendorong mencapai Tujuan Bersama. Kepemimpinan 
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meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi 

untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai 

kaitan yang erat dengan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada 

kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam 

diri setiap orang bawahan, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri 

Berikut ini 5 tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh 

Sondang P. Siagian, antara lain : 

1. Demokratis 

2. Militeristis 

3. Otokratis 

4. Paternalistis, dan 

5. Kharismatik. 

Dibawah ini karakteristik dari tipe-tipe kepemimpinan : 

1. Pemimpin yang Demokratis : 

a) Mendasarkan bahwa manusia adalah makhluk termulia 

b) Berusaha mensinkronkan kepentingan & tujuan organisasi dengan 

kepentingan & tujuan bawahan. 

c) Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan 

d) Mengutamakan teamwork dalam mencapai tujuan 
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e) Memberi kebebasan pada bawahan apabila melakukan kesalahan 

untuk kemudian diperbaiki agar tidak membuat kesalahan yang sama 

f) Berusaha menjadikan bawahan lebih sukses daripada dirinya 

g) Mengembangkan kapasitas pribadinya 

2. Pemimpin yang Militeristis : 

a) Sistem perintah dalam menggerakkan bawahan 

b) Tergantung pada pangkat dan jabatan 

c) Senang formalitas yang berlebihan 

d) Disiplin yang tinggi, kaku 

e) Sulit menerima kritik, saran atau pendapat dari bawahan 

f) Senang ceremonial untuk berbagai keadaan 

3. Pemimpin yang Otokratis : 

a) Menganggap organisasi sebagai millik pribadi 

b) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

c) Menganggap bawahan sebagai alat saja 

d) Tidak mau menerima kritik, saran, atau pendapat dari bawahan 

e) Pendekte dalam menggerakkan bawahannya dengan unsure paksaan 

f) Tergantung pada kekuatan formalnya 

4. Pemimpin yang Paternalistis 

a) Bawahan dianggap belum dewasa 

b) Bersikap over protective 

c) Bawahan tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan 

d) Bawahan tidak diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif 
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e) Bawahan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreasi dan 

fantasinya 

f) Sering bersifat maha tahu. 

(diakses : Posted in Komunikasi Terapan - http://danankseta.blog.uns.ac.id/ 

2010/06/01/karakteris/, pada tanggal 23 Februari 2011) 

Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa 

pemimipin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat 

penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan 

intensitas. Dan memang, apabila kita berpikir tentang pemimpin yang 

heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Churcill, Sukarno, Jenderal 

Sudirman, dan sebagainya kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu 

melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai 

tujuan yang mereka inginkan. 

Barangkali pandangan pesimistis tentang keahlian-keahlian 

kepemimpinan ini telah menyebabkan munculnya ratusan buku yang 

membahas kepemimpinan. Terdapat nasihat tentang siapa yang harus 

ditiru (Attila the Hun), apa yang harus diraih (kedamaian jiwa), apa yang 

harus dipelajari (kegagalan), apa yang harus diperjuangkan (karisma), 

perlu tidaknya pendelegasian (kadang-kadang), perlu tidaknya 

berkolaborasi (mungkin), pemimpin-pemimpin rahasia Amerika (wanita), 

kualitas-kualitas pribadi dari kepemimpinan (integritas), bagaimana 

meraih kredibilitas (bisa dipercaya), bagaimana menjadi pemimipin yang 

otentik (temukan pemimpin dalam diri anda), dan sembilan hukum alam 

kepemimpinan (jangan tanya). Terdapat lebih dari 3000 buku yang 
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judulnya mengandung kata pemimipin (leader). Bagaimana menjadi 

pemimpin yang efektif tidak perlu diulas oleh sebuah buku. Guru 

manajeman terkenal, Peter Drucker, menjawabnya hanya dengan beberapa 

kalimat: "pondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir 

berdasar misi organisasi, mendefinisikannya dan menegakkannya, secara 

jelas dan nyata. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan)  

Max Weber, seorang sosiolog, adalah ilmuan pertama yang 

membahas kepemimpinan karismatik. Lebih dari seabad yang lalu, ia 

mendefinisikan karisma (yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

"anugerah") sebagai "suatu sifat tertentu dari seseorang, yang 

membedakan mereka dari orang kebanyakan dan biasanya dipandang 

sebagai kemampuan atau kualitas supernatural, manusia super, atau paling 

tidak daya-daya istimewa. Kemampuan-kemampuan ini tidak dimiliki oleh 

orang biasa, tetapi dianggap sebagai kekuatan yang bersumber dari yang 

Ilahi, dan berdasarkan hal ini seseorang kemudian dianggap sebagai 

seorang pemimpin (http://alfarabi1984.wordpress.com/, diakses pada 

tanggal 25 Januari 2011) 

Film sebagai refleksi dari masyarakatnya, tampaknya lebih 

menjadi perspektif yang secara umum lebih mudah disepakati, 

sebagaimana dikemukakan Garth Jowett (dalam Irawanto, 1999:13): 

“ It is more generally agree that mass media are capable of 
‘reflecting’ society because they are forced by their commercial 
nature to provide a level of content which will guarantee the 
widest possible audience”.  

Berdasarkan penjelasan di atas, film yang merupakan bagian dari 

media massa modern, memiliki kemampuan dalam merefleksikan nilai-
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nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut 

dapat menyentuh aspek sosial, budaya, religi (agama) hingga historis 

(sejarah). Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti, film Red Cliff II dinilai telah merefleksikan nilai sosial, budaya 

dan sejarah masyarakat Cina. Film sekuel Red Cliff tersebut mampu 

mengangkat makna-makna budaya Cina yang terkenal kuat. Salah satunya 

adalah makna kepemimpinan pada masa Dinasti Han. Berdasarkan 

penelusuran yang dilakukan peneliti melalui situs-situs review film, karya 

diadaptasi dari novel terkenal karya Guanzhong Luo "Romance of the 

Three Kingdoms" ini dianggap mampu merepresentasikan nilai-nilai 

kepemimpinan melalui tokoh-tokoh yang dimunculkan.  

Merujuk dari penjelasan DR. Kartini Kartono (Kartono, 1998:27) 

bahwa Teori Kepemimpinan adalah proses generalisasi satu seri perilaku 

pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan 

latar belakang historis, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, 

persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok 

dan fungsinya serta etika profesi kepemimpinan. Lebih lanjut Kartini 

kartono menjelaskan tentang syarat-syarat kepemimpinan yang harus 

dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:  

1. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan 

wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan 

menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan 

merupakan wewenang mutlak yang dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Dalam film Red Clif ini dapat dicontohkan kekuasaan yang dimiliki 
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oleh pemimpin yaitu, Kaisar Xian, dan Panglima Perang Zhuge 

Liang. Dalam film ini Kaisar Xian sebagai pemimpin kerajaan 

mempunyai wewenang atau kekuasaan penuh dalam mengatur 

pemerintahan. Kemudian panglima perang Zhuge Liang sebagai 

seorang pemimpin perang mempunyai kekuasaan dalam mengatur 

pasukan untuk menyerang musuh. Adapun indikator dalam 

kekuasaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Kekuasaan Legitimasi, yaitu kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi seseorang karena kedudukannya. 

b. Kekuasaan Imbalan, seseorang memperoleh kekuasaan dari 

kemampuan untuk memberikan imbalan karena kepatuhan mereka. 

c. Kekuasaan Paksaan, bentuk kekuasaan paksaan ini di pakai untuk 

memperoleh pemenuhan akan permintaan atau untuk mengoreksi 

perilaku tidak produktif dalam organisasi. 

d. Kekuasaan Ahli, seseorang dengan keahlian khusus dinilai 

mempunyaikekuasaan ahli yang tinggi. 

e. Kekuasaan Referensi, kharisma adalah istilah yang sering diguna 

kan untuk menjelaskan kepribadian yang menarik. 

(http://masturmudi.files.wordpress.com/2010/08/kekuasaandanpoliti

k.pdf) 

2. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga 

orang mampu mengatur orang lain yang menyebabkan orang lain 

tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu. Kewibawaan ini adalah sebuah hasil dari proses 
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pembentukan diri. Dimana kewibawaan bisa berasal dari diri sendiri 

ataupun atribut dan jabatan yang dimiliki.  

3. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan 

keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari 

kemampuan anggota biasa. 

Stogdill (1974) menyimpulkan bahwa banyak sekali definisi 

mengenai kepemimpinan, dan diantaranya memiliki beberapa unsur yang 

sama. Menurut Sarros dan Butchatsky (1996), istilah ini dapat 

didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 

mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan 

organisasi. Sedangkan menurut Anderson (1988), “leadership means using 

power to influence the thoughts and actions of others in such a way that 

achieve high performance” . (http://www.peterlim-

mba.com/article/298/makna-kepemimpinan.html) 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kepemimpinan memiliki 

beberapa implikasi, antara lain : 

1. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para 

karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus 

memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun 

demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan, tidak akan ada pimpinan. 

2. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan 

kekuasaannya (his or herpower) mampu menggugah pengikutnya untuk 

mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan 
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bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk 

mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. 

3. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), 

sikap bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan 

(cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan 

(commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) 

dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) dalam 

membangun organisasi.  

Kepemimpinan seringkali disamakan dengan manajemen. 

Padahal, keduanya berbeda. Menurut Bennis and Nanus (1995), pemimpin 

berfokus mengerjakan yang benar, memastikan tangga yang kita daki 

bersandar pada tembok secara tepat.  

Berikut perkembangan pemikiran ahli-ahli manajemen mengenai 

model-model kepemimpinan : 

1. Model Watak Kepemimpinan  

Pada umumnya studi pada tahap awal mencoba meneliti tentang 

watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya: 

kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, 

kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi mereka dan lain-lain (Bass 

1960, Stogdill 1974).  

Stogdill (1974) menyatakan bahwa terdapat enam kategori faktor 

pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut, yaitu kapasitas, 

prestasi, tanggung jawab, partisipasi, status dan situasi. 
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2. Model Situasional  

Model ini merupakan pengembangan model sebelumnya dengan 

fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan 

kepemimpinan. 

3. Model Kepemimpinan yang Efektif 

Model ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku 

(types of behaviours) para pemimpin yang efektif. 

4. Model Kepemimpinan Kontingensi  

Model ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara 

karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-

variabel situasional. 

5. Model Transformasional  

Ini merupakan model yang relatif baru, yang pada hakekatnya 

menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk 

melakukan tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan.  

Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, 

mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan 

harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya 

(http://mgtabersaudara.blogspot.com/2010/07/pengertian-kepemimpinan-

atau-leadership.html) 

 

6. Analisis Isi 

Analisis isi merupakan analisa yang dioperasikan oleh 

seperangkat kategori-kategori konseptual yang berkaitan dengan isi media 
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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 keterjadian hal-hal yang dicari 

untuk acuan.  

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 
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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. 

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). 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Film 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi audio visual yang dibuat berdasarkan asas sinematografi yang 

direkam pada seluloid, pita video dan bahan hasil penemuan teknologi 

lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, 

proses elektronik dan sistem lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik dan sistem lainnya. (Baskin. 2003 ;6) 

2. Kepemimpinan 

“Pemimpin didefinisikan sebagai seseorang yang secara formal diberi 

status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi atau 

cara-cara lain. Kepemimpinan mengacu kepada perilaku yang ditunjukkan 
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seseorang atau lebih individu dan kelompok yang membantu kelompok 

mencapai tujuannya” (Effendi, M.A, 1992: 1) 

 

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). Berikut kategorisasi dari penelitian yang berjudul Kepemimpinan 

dalam Film Red Clif II karya Terence Chang: 

1. Pemimpin yang Demokratis : 

a) Mendasarkan bahwa manusia adalah makhluk termulia 

b) Berusaha mensinkronkan kepentingan & tujuan organisasi dengan 

kepentingan & tujuan bawahan. 

c) Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan 

d) Mengutamakan teamwork dalam mencapai tujuan 

e) Memberi kebebasan pada bawahan apabila melakukan kesalahan 

untuk kemudian diperbaiki agar tidak membuat kesalahan yang 

sama 

f) Berusaha menjadikan bawahan lebih sukses daripada dirinya 

g) Mengembangkan kapasitas pribadinya 

2. Pemimpin yang Militeristis : 

a) Sistem perintah dalam menggerakkan bawahan 

b) Tergantung pada pangkat dan jabatan 

c) Senang formalitas yang berlebihan 
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d) Disiplin yang tinggi, kaku 

e) Sulit menerima kritik, saran atau pendapat dari bawahan 

f) Senang ceremonial untuk berbagai keadaan 

3. Pemimpin yang Otokratis : 

a) Menganggap organisasi sebagai millik pribadi 

b) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

c) Menganggap bawahan sebagai alat saja 

d) Tidak mau menerima kritik, saran, atau pendapat dari bawahan 

e) Pendekte dalam menggerakkan bawahannya dengan unsure 

paksaan 

f) Tergantung pada kekuatan formalnya 

4. Pemimpin yang Paternalistis 

a) Bawahan dianggap belum dewasa 

b) Bersikap over protective 

c) Bawahan tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan 

d) Bawahan tidak diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif 

e) Bawahan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreasi 

dan fantasinya 

f) Sering bersifat maha tahu. 

H. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah setiap scene dalam film Red Clif karya 

Terence Chang, yang berdurasi 136 menit, 4 detik 
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I.  Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantiatif. Deskriptif merupakan 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). 

Dasar dari penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi menurut 

Kerlinger dalam Dominick (2000,143) memahami analisis isi sebagai sebuah 

metode penelitian dan analisis komunikasi yang dilaksanakan secara sistematik, 

objektif dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa variabel. 

Jika menurut Krippendorf (1991,7) analisis isi adalah sebuah teknik penelitian 

untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasikan secara sistematik dan 

ojektif, karakteristik khusus dalam sebuah teks, selanjutnya meyakini karakter 

inferensial pengkodean unit-unit teks. 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 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. 

1. Unit Analisis 

Unit analisis dalam analisis isi ini adalah dialog dan adegan yang ada 

pada film Red Clif karya Terence Chang. Dimana setiap dialog dan 
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adegan akan diambil dan kemudian dimasukkan kedalam kategori yang 

telah ditentukan. Hal ini berarti peneliti menggunakan unit analisis adegan 

dan dialog untuk membatasi penelitian yang telah jelas dalam 

pengkategorian. 

2. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan adalah satuan detik dalam film Red Clif II 

karya Terence Chang yang berdurasi 136 menit, 4 detik. 

3. Teknik Perolehan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan-

catatan, dokumen sebagai sumber data. Kemudian pada praktiknya, untuk 

penelitian ini dilakukan pemutaran film versi VCD film. Selanjutnya 

untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar koding 

sebagai berikut : 

SCENE 

KATEGORISASI PEMIMPIN 

DEMOKRATIS MILITERITIS PATRENALITIS OTOKRATIS 

N1 N2 N3 M N1 N2 N3 M N1 N2 N3 M N1 N2 N3 M 

                 

                 

 
4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

isi (AI), dimana menurut Kerlinger dalam Dominick (2000) memahami 

analisa isi sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang 
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dilaksanakan secara sistematik, obyektif dan bersifat kuantitatif, dengan 

tujuan untuk mengukur beberapa variabel. 

5. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian untuk keakuratan data yang dihasilkan penelti 

menggunakan tehnik reliabilitas observasi (pengamatan) yang dibantu 

oleh dua orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuannya. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mula-mula pengamat I dan pengamat II bersama-sama melakukan 

koder dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi 

bersama-sama. Format isian yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom 

yang memuat alternative jawaban “√ “ dan “X”. Untuk mencapai tingkat 

reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefisian batasan 

kategori sedetail mungkin, memberiakn pengertian dan pelatihan 

terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan formula 

yang dibuat Holsty, yang digunakan untuk menentukan reabilitas data 

nominal.  

Menurut Dominick (2000,155-152) untuk menghitung 

kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti menggunakan rumus 

Holsty sebagai berikut:               

C.R =  

Keterangan : 

C.R  :  Coofisien Reliability 

21

2

NN

M

+
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M  :  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua 

pengkode 

N1, N2  : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh 

pengkode dan peneliti dari hasil yang 

diperoleh, akan ditemukan observed agreement 

yang diperoleh dari penelitian. 

Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam 

‘ Index of Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu 

kelompok kategori, tetapi juga kemungkinan frekuensi yang timbul. 

Rumus Scott adalah sebagai berikut: 

 Pi =  

 Pi    : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement adalah Jumlah persetujuan nyata antar pengkode 

yaitu CR. Dan Expected Agreement adalah jumlah persetujuan yang 

diharapkan karena peluang. 

Dari uji statistik tersebut, dapat diketahui kesepakatan para juri. 

Nilai kesepakatan yang dianggap reliabel menurut Lasswell (Ritonga, 

2004) menyebutkan kesepakatan antar juri 70 % - 80 % sudah cukup 

handal. 
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