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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemanusiaan merupakan suatu sifat yang penting dalam menciptakan 

kehidupan yang harmonis antar sesama manusia, seperti yang disebutkan  

Notonagoro dalam Pamono dan Kartini (1984:74), bahwa hakekat manusia adalah 

majemuk tunggal (monopluralis). Sehingga manusia selain makhluk yang individual 

juga merupakan makhluk sosial yaitu membutuhkan manusia lainnya dalam 

memenuhi kebutuhannya. Selain itu dalam berhubungan antar manusia perlu adanya 

interaksi yang positif,  yaitu dihadirkannya sifat kemanusiaan yang menjunjung tinggi 

harkat sesama manusia dan menghormati setiap manusia agar tujuan untuk 

menciptakan kehidupan bersama yang  diharapkan dapat tercapai.  

Pesan yang berhubungan dengan kemanusiaan dapat disampaikan dalam 

sebuah media massa, seperti yang dicontohkan dalam  pemberitaan media online, 

Sujatmiko memberitakan ketika terjadi bencana alam banjir yang terjadi di 

Bojonegoro, mengakibatkan sebuah perahu terbalik karena tertabrak kayu yang 

terbawa banjir sehingga memakan korban sebanyak 31 orang tenggelam. Tim SAR 

gabungan secara tanggap segera menolong para korban dan mencari para korban 
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yang hilang, dari sini dapat dilihat selain tugas tim SAR adalah  menolong para 

korban juga disisi lain ada pesan yang bersifat kemanusiaan.  

Selain dari pemberitaan media online, ada beberapa media massa yang 

mengambil peran penting untuk menyampaikan pesan-pesan yang mengandung 

kemanusiaan seperti media film. Sumarno (1996:28) menyatakan bahwa film 

merupakan karya yang didalamnya mampu mengangkat sebuah realitas rekaan yang 

nantinya dapat dibandingkan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat 

sebenarnya, Sehingga sebuah film dapat membentuk sebuah pemahaman tertentu 

kepada masyarakat yang nantinya dapat diambil sebuah pembelajaran yang 

menghibur tanpa merasa digurui.  

Saat ini, perfilman di Indonesia mulai berkembang seperti yang disebutkan 

dalam  Effendi (2008:13) jumlah film Indonesia yang beredar di bioskop hingga akhir 

tahun 2008 diperkirakan mencapai 100 judul. Tingginya jumlah produksi film ini 

ternyata dipengaruhi oleh animo masyarakat yang ingin menonton film Indonesia. 

Disisi lain para sineas muda mulai berlomba - lomba  berkarya  untuk membuat film 

yang berkualitas sesuai dengan kode etik yang mendorong media untuk menghormati 

nilai-nilai yang sudah diterima masyarakat dengan mengangkat nilai moral, agama 

hingga kemanusiaan.  

Salah satu sineas yang saat ini baru merambah dunia perfilman adalah Benni 

Setiawan. tercatat baru 3 judul film yang pernah digarap oleh Benni Setiawan, yaitu 



3 
 

Bukan Cinta Biasa dan Cinta Dua Dunia dan yang paling fenomenal adalah karya 

terakhirnya yaitu film 3Hati DuaDunia, SatuCinta yang berhasil merebut 7 

penghargaan dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2010 yang dilaksanakan pada bulan 

Desember yang lalu. Ketujuh penghargaan tersebut adalah Film Terbaik, Pemeran 

Utama Pria Terbaik (Reza Rahardian), Pemeran Utama Wanita Terbaik (Laura 

Basuki), Penyutradaraan Terbaik (Benni Setyawan), Pemeran Pendukung Pria 

Terbaik (Rasyid Karim), Skenario Cerita Adaptasi Terbaik (Benni Setyawan), dan 

Tata Artistik Terbaik (Oscar Firdaus) (kapan lagi.com 2010). 

Penulis tertarik untuk mengangkat film 3Hati Dua Dunia, Satu Cinta ini 

dikarenakan dalam cerita film tersebut mengandung nilai-nilai yang sangat 

menyentuh. Salah satunya adalah nilai kemanusiaan yang terkandung dalam film 

tersebut. Salah satu contoh nilai kemanusiaan yang terkandung dalam film ini adalah 

bagaimana pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. 

Misalnya, dalam film tersebut digambarkan ketika Delia yang menganut agama 

katolik sedang melaksanakan ibadah, Rosid dengan sabar menunggu Delia didepan 

gereja hingga Delia selesai melaksanakan ibadahnya. Dan sebaliknya, ketika Rosid 

sedang melaksanakan ibadah sholat lima waktu, Delia dengan sabar menanti Rosid 

didepan masjid hingga selesai melaksanakan ibadahnya. 

Dalam film 3Hati Dua Dunia, Satu Cinta ini berdurasi 100 menit dan 

memiliki 82 scene dimana pada setiap scene dalam film ini ingin menyampaikan 

pesan - pesan bernilai positif kepada masyarakat yang menyaksikannya. Film jenis ini 
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tentu saja sangat dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia saat ini, dimana film ini 

tidak hanya memberikan suatu hiburan namun juga merupakan media pembelajaran 

yang bernilai kemanusiaan. Karya ini menarik peneliti untuk meneliti pesan 

kemanusiaan yang muncul dalam scene film tersebut dan mencoba menunjukkan 

betapa pentingnya pesan kemanusiaan dalam masyarakat. Bukan hanya menarik dari 

sisi aktor atau aktrisnya saja, tetapi  juga menarik dari segi isi ceritanya yang selain 

mengandung pesan kemanusiaan, dan juga dari sisi apresiasi penghargaan yang 

diperoleh film ini saat Festifal Film Indonesia 2010. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan menggunakan analisis isi. dimana  menurut Budd dalam 

Kriyantono (2009:230), analisis isi adalah suatu  teknik sistematis untuk menganalisis 

isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis 

isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Berdasarkan 

uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Pesan 

Kemanusiaan Dalam Film (Analisis Isi Film 3 Hati Dua Dunia,  Satu  Cinta  

Karya Benni Setiawan). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Berapa banyak frekuensi pesan kemanusiaan pada Film 3 Hati 

Dua Dunia, Satu Cinta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah frekuensi pesan kemanusiaan pada Film 3 Hati Dua Dunia, Satu 

Cinta. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Dapat memberikan sumbangan bagi kajian ilmu komunikasi khususnya 

konsentrasi Audio Visual dalam hal memahami pesan kemanusiaan dalam film 

drama Indonesia yang ditunjukkan dalam produk Audio Visual. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memotivasi 

peneliti lain agar dapat mengembangkan berbagai penelitian tentang perfilman di 

masa datang. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkenaan dengan 

analisis isi terhadap sebuah film. Dimana film ini adalah film drama Indonesia 

yang sarat akan muatan pesan kemanusiaan.  
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E. KAJIAN PUSTAKA 

E.1 Komunikasi Massa 

1. Pengertian Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa menurut Dedy Mulyana (2005:75) adalah komunikasi 

yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, 

yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim 

dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum dan disampaikan secara cepat, 

serentak dan selintas (khususnya media elektronik).  

 Menurut Joseph A. Devito dalam Nurudin (2007:12) komunikasi massa itu 

ada dua, yang pertama adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada 

khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi 

seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton 

televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya 

agak sukar untuk didefinisikan. Yang kedua, komunikasi massa adalah komunikasi 

yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi 

massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut 

bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita).  
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2. Ciri Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2007:19-32) ada 7 ciri  komunikasi massa yaitu: 

1. Komunikator dalam komunikasi melembaga 

  Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orang. Artinya, gabungan antarberbagai macam unsur dan bekerja 

satu sama lain dalam sebuah lembaga. 

  Komunikator yang merupakan media massa itu sendiri bisa disebut 

organisasi sosial karena merupakan kumpulan beberapa individu yang 

bertanggung jawab dalam proses komunikasi massa tersebut. Dengan 

demikian, komunikator dalam komunikasi massa setidaknya mempunyai ciri 

sebagai berikut: 1) kumpulan individu, 2) dalam berkomunikasi individu-

individu itu terbatasi perannya dengan sistem dalam media massa, 3) pesan 

yang disebarkan atas nama media yang bersangkutan dan bukan atas nama 

pribadi unsur - unsur yang terlihat, 4) apa yang dikemukakan oleh komunikator 

biasanya untuk mencapai keuntungan atau mendapatkan laba secara ekonomis.  

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

  Komunikan dalam komuikasi massa sifatnya heterogen/beragam. 

Artinya, penonton media yang salah satu contoh  media elektronik  televisi itu 

beragam seperti pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, 
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memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang tidak 

sama pula.  

  Hebert Blumer dalam Nurudin (2007:22) pernah memberikan ciri 

tentang karakteristik audience/komunikan sebagai berikut: a) Audience dalam 

komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya, ia mempunyai heterogenitas 

komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari asalnya, mereka berasal dari 

berbagai kelompok dalam masyarakat. b) berisi individu - indvidu yang tidak 

tahu atau mengenal satu sama lain. Disamping itu, antar individu itu tidak 

berinteraksi satu sama lain secara langsung. c) mereka tidak mempunyai 

kepemimpinan atau organisasi formal.   

3. Pesannya bersifat umum 

  Pesan - pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau kelompok masyarakat tertentu. dengan kata lain, pesan-pesannya 

ditujukan kepada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-pesan yang 

dikemukakan tidak boleh khusus. Sebagai salah satu contoh film kartun 

Sinchan. Acara tersebut dikhususkan untuk anak-anak. Namun, orang tua dan 

remaja juga bisa menikmatinya, asalkan ada media televisi dan sempurna indra 

penglihatan dan pendengarannya. Disini  dapat diartikan masyarakat umum 

bisa menikmati acara tertentu. Umum juga berarti bahwa pesan-pesan yang 
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disampaikan dalam film kartun bisa ditangkap tidak hanya oleh anak-anak, 

tetapi juga oleh remaja dan dewasa.    

4. Komunikasinya bersifat satu arah 

  Dalam media cetak seperti Koran, komunikasi hanya berjalan satu 

arah. Kita tidak bisa langsung memberikan respons kepada komunikatornya 

(media massa yang bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya tertunda. Misalkan 

pembaca tidak setuju dengan salah satu pemberitaan maka pembaca bisa 

mengirimkan kritiknya melalui rubrik surat pembaca. Jadi, komunikasi yang 

hanya berjalan satu arah akan memberi konsekuensi umpan balik (feedback) 

yang sifatnya tertunda atau tidak langsung (delayed feedback). 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan  

  Salah satu ciri komunikasi massa ada keserempakan dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya. Serempak berarti khalayak bisa menikmati media 

massa tersebut hampir bersamaan.   

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

  Media masssa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). Peralatan teknis merupakan sebuah keniscayaan yang sangat 
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dibutuhkan media massa. Tidak lain agar proses pemancaran atau penyebaran 

pesannya bisa lebih cepat dan serentak kepada khalayak yang tersebar.   

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper 

  Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran 

informasi melalui media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang 

ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua 

informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami.   

  Gatekeeper yang dimaksud antara lain reporter, editor film/surat 

kabar/buku, manajer pemberitaan, penjaga rubrik, kameramen, sutradara, dan 

lembaga sensor film yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang akan 

dikemas dalam pesan-pesan dari media massa. 

 

3. Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2007:66-93) ada 10 fungsi komunikasi massa yaitu: 

1. Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang 

terdapat dalam komunikasi massa. Komponen yang paling penting 

untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang 
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disajikan. Film-film sejarahpun juga termasuk bentuk komunikasi 

massa. Sebagai contoh film kemerdekaan Indonesia. Dimana selain 

tema yang diangkat sesuai dengan kenyataan yang pernah terjadi 

dalam masyarakat Indonesia juga munculnya nama-nama pahlawan 

nasional yang sudah pernah dikenal.    

2. Hiburan  

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang 

paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. 

Sebagai salah satu contoh televisi merupakan sarana media hiburan 

juga mempererat keintiman disaat berkumpul keluarga.  

3. Persuasi  

Fungsi persuasif juga tidak kalah pentingnya dengan fungsi 

informasi dan hiburan. iklan produk kecantikan yang berada dalam 

televisi merupakan salah satu bentuk dari persuasif oleh media yang 

ditujukan pada khalayak.  

Bagi Joseph A. Devito dalam Nurudin (2007:72), fungsi 

persuasi dianggap fungsi paling penting dari komunikasi massa. 

Persuasi bisa datang dari berbagai macam bentuk: (1) mengukuhkan 

atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang, (2) 

mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang, (3) menggerakkan 
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seseorang untuk melakukan sesuatu, dan (4) memperkenalkan etika, 

atau menawarkan sistem nilai tertentu.   

Media massa dalam beberapa kasus dapat menunjukkan sebuah 

etika. Media massa mampu menunjukkan mana etika yang baik dan 

mana yang tidak baik. Pemberitaan dalam media massa tentang suatu 

kasus korupsi yang menimpa seorang pejabat pemerintah sama artinya 

media massa sedang menawarkan etika lain bahwa mereka yang 

melakukan korupsi itu tidak baik dan jangan ditiru. Itu semua 

mengandung pembujukan.  

4. Transmisi budaya  

Transmisi budaya mengambil tempat dalam dua tingkatan, 

kontemporer dan historis. Dua tingkatan tersebut tidak dipisahkan , 

tetapi saling berjalan konstan, apalagi, media massa merupakan alat 

utama didalam transmisi budaya pada kedua tingkatan tersebut. 

Didalam tingkatan kontemporer, media massa memperkuat konsensus 

nilai masyarakat, dengan selalu memperkenalkan bibit perubahan 

terus-menerus. Hal ini merupakan faktor yang memberi petunjuk teka 

teki yang mengitari media massa, mereka secara serempak pengukuh 

status quo dan mesin perbuahan.  
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Secara historis umat manusia telah dapat melewati atau 

menambahkan pengalaman baru dari sekarang untuk membimbing ke 

masa depan. Manusia tidak hanya dapat mengakumulasi 

pengalamannya, tetapi mereka telah membuktikan dapat menyortir dan 

menyaring diantara ingatan, membuang yang tidak dibutuhkannya, 

dan pemesanan istirahat untuk kesenangan dalam transmisi baik 

kepada teman sebaya maupun anak cucu. 

5. Mendorong kohesi sosial      

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan, Artinya, media 

massa mendorong masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa 

bercerai - berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. 

Media massa yang memberitakan arti pentingnya kerukunan hidup 

beragama, sama saja media massa itu mendorong kohesi sosial. 

Disaat media massa mampu berfungsi untuk menciptakan 

integrasi sosial, maka sebenarnya disisi lain media massa juga 

mempunyai peluang yang sama menciptakan disintegrasi sosial yang 

sama.   

6. Pengawasan 

Bagi Laswell dalam Nurudin (2007:78), fungsi pengawasan 

artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran infomasi 
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mengenai kejadian-kejadian yang ada disekitar kita. Fungsi 

pengawasan dibagi menjadi dua yaitu warning or beware surveillance 

atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance atau 

pengawasan instrumental.  

Fungsi pengawasan peringatan (warning or beware 

surveillance) meliputi informasi tentang suatu wabah penyakit yang 

mulai merebak, peringatan waspada meletusnya gunung berapi dan 

gempa bumi. Dalam hal ini media massa memberikan informasi 

kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan diri atau waspada untuk 

menghadapinya. 

Fungsi instrumental (instrumental surveillance). Adalah 

penyebaran informasi yang berguna bagi masyarakat. Harga 

kebutuhan sehari-hari merupakan informasi penting yang sangat 

dibutuhkan masyarakat. Termasuk disini adalah informasi tentang 

produk – produk baru yang ada di pasaran dan berita tentang jadwal 

acara televisi atau film-film yang diputar di bioskop.  

7. Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang 

menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media 
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massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. 

Antar unsur dalam masyarakat ini bisa saling berkomunikasi satu sama 

lain melalui media massa. Hal ini dapat berlaku pada iklan, iklan 

menghubungkan antara pemasang iklan dengan sasaran iklan tersebut, 

misalnya, iklan kosmetik. Iklan dalam media massa akan 

menghubungkan antara produsen kosmetika biro iklan dengan para 

ibu, remaja putri atau sasaran lainnya.   

8. Pewarisan sosial 

Media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik yang 

menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, 

pranata dan etika dari suatu generasi ke generasi.  

9. Melawan kekuasaan dan kekuatan represif 

Selain mempunyai fungsi sebagai informasi ternyata informasi 

tersebut bisa mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan 

kemapanan. Memang komunikasi massa dapat memperkuat 

kekuasaan, tetapi juga bisa sebaliknya. Media massa tidak sekedar 

meneruskan perkataan pejabat pemerintah yang cenderung menutup-

nutupi suatu kejadian yang sebenarnya, tetapi justru ikut membongkar 
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kasus ketidakadilan yang dilakukan pemerintah. Hal ini menjadi bukti 

bahwa media massa ikut melawan kekuasaan dan kekuatan regresif.  

10. Menggugat hubungan trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang 

antara tiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi 

melibatkan pemerintah, pers dan masyarakat. Ketiga pihak ini 

dianggap tidak pernah mencapai sepakat karena perbedaan 

kepentingan masing-masing pihak, oleh karena itu, bisa disebut 

dengan hubungan trikotomi. disinilah komunikasi massa melalui 

media massa memiliki tugas penting untuk mengubah trikotomi yang 

tidak adil tersebut. Media massa melalui berita yang berbobot, 

mengungkap peristiwa yang bertendensi politik tinggi, tetapi mampu 

mengungkapkan, mengkritik kebrobokan pemerintah yang korup dan 

tidak adil manifestasi dan fungsi tersebut.     

E.2  Media Massa 

1. Pengertian Media Massa 

 Menurut Nurudin (2007:9) media massa merupakan alat-alat dalam 

komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience 

yang luas dan heterogen. Hal ini juga disebutkan dalam Widjaja (2000:35) bahwa 

media massa adalah media yang digunakan untuk komunikasi massal. Disebutkan 
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demikian karena sifatnya yang massal misalnya : pers, radio, film dan televisi. 

 Menurut Nurudin (2007:9), kelebihan media massa dibanding dengan jenis 

komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media 

massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 

Disebutkan pula bentuk media massa antara lain: televisi, radio, internet, majalah, 

Koran, tabloid, buku, dan film (film bioskop dan bukan negatif film yang dihasilkan 

kamera).  

2. Fungsi Media Massa 

Media Massa adalah institusi yang berperan sebagai "agent of change", yaitu 

sebagai institusi pelopor perubahan. Menurut seorang ahli sosiologi, Charles R. 

Wright dalam Wiryanto (2000:11), fungsi media massa adalah sebagai berikut : 

a. surveillance yaitu menunjuk pada fungsi pengumpulan dan penyebaran 

informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik diluar 

maupun didalam masyarakat. Fungsi ini berhubungan dengan apa yang 

disebut handling news.  

b. Correlation meliputi fungsi interpretasi pesan yang menyangkut 

lingkungan dan tingkah laku tertentu dalam mereaksi kejadian-kejadian 

fungsi ini diidentifikasikan sebagai fungsi editorial atau propaganda. 
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c. Transmission menunjuk kepada fungsi mengkomunikasikan informasi, 

nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya dari satu generasi ke generasi 

yang lain atau dari anggota-anggota suatu masyarakat kepada pendatang 

baru. Fungsi ini diidentifikasikan sebagai fungsi pendidikan. 

d. Entertainment menunjuk kepada kegiatan-kegiatan komunikatif yang 

dimaksudkan untuk memberikan hiburan tanpa mengharapkan efek-efek 

tertentu. 

3. Peran Media Massa 

Menurut Susanto (1982:7) sumbangan yang diberikan oleh media massa 

adalah kemampuannya dalam “mempersatukan” khalayak yang sangat heterogen 

melalui pesan dan medianya, mengingat bahwa pada dasarnya khalayak terdiri dari 

suatu bentuk kolektivitas dengan berbagai sifat, khalayak tidak saling kenal-

mengenal, tidak memiliki identitas yang sama, tidak saling berinteraksi yang 

mengikat mereka bersama. Sifat “mempersatukan khalayak” melalui media massa 

inilah yang merupakan salah satu keunggulan media massa. Karena  itu pula 

dikatakan bahwa pengaruh media massa ialah terutama dalam mobilisasi  dan 

mengarahkan perhatian khalayak pada masalah yang dibahasnya. Karena selanjutnya 

dikatakan bahwa media massa ikut menempa pembentukan konsensus tentang suatu 

masalah, terutama bila kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus.  
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Media Massa adalah institusi yang berperan sebagai "agent of change", yaitu 

sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam 

menjalankan paradigmanya media massa berperan : 

- Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media 

edukasi. 

- Media massa menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

- Media massa menjadi media hiburan. Sebagai agent of change, merubah 

hal-hal yang kurang mendidik menjadi suatu hiburan yang dapat 

dibenarkan secara hukum atau norma - norma yang berlaku. 

E.3 Film 

1.  Pengertian Film 

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

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

seni, film terbukti mempunyai kemampuan kreatif. Ia mempunyai kesanggupan untuk 

menciptakan sesuatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas. Realitas 

imajiner itu dapat menawarkan rasa keindahan, renungan, atau sekedar hiburan.  

Dalam Susanto (1982:58), esensi film adalah gerakan atau lebih tepat lagi 

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

dan memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi “hidup” kepada suatu 
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gambar, yang betapapun sempurnanya teknik yang dipergunakan, belum mendekati 

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

kesan dan dampak dari film, suatu film diiringi dengan suara yang dapat berupa 

dialog atau musik. Dalam film yang baik dialog dan musik hanya dipergunakan 

apabila film tidak, atau kurang mampu memberi kesan yang jelas kepada  komunikan 

melalui gerakan saja, sehingga dialog maupun musik merupakan alat bantu ekspresi.  

 2.  Unsur-unsur Pembentuk Film 

Menurut Himawan (2008:1) film secara umum dapat dibagi menjadi atas dua 

unsur pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur semantik.  Dua unsur tersebut saling 

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membuat sebuah film. 

Masing-masing unsur tersebut tidak dapat akan membentuk film jika hanya berdiri 

sendiri. Bisa dikatakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan di olah 

atau berhubungan dengan aspek cerita atau tema film, seperti tokoh, masalah yang 

diangkat dalam film tersebut, konfilk, lokasi maupun waktunya.   

Sementara itu unsur sinemantik adalah cara (gaya) untuk mengolah dan bisa 

dikatakan juga merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Pertama, 

Mise-en-scene  adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang berada 

didepan kamera dan ada elemen pokok dalam  Mise-en-scene yakni setting atau latar, 

tata cahaya, kostum dan make up, serta akting dan pergerakan pemain. Kedua, 

sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera 
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dengan obyek yang diambil. Ketiga, Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) 

kegambar (shot) lainnya. Dan yang keempat suara adalah segala hal dalam film yang 

mampu ditangkap melalui indera pendengaran. Seluruh unsur sinemantik tersebut 

saling terkait, mengisi, serta berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk 

unsur sinemantik secara keseluruhan.   

3. Jenis-jenis Film  

Dalam bukunya Sumarno berjudul “Dasar- Dasar Apresiasi Film”, secara umum 

film dibagi menjadi beberapa jenis yaitu film fiksi (cerita), non fiksi (non cerita), film 

eksperimental dan film animasi. 

a. Film Fiksi 

Film fiksi (cerita) adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang 

dikarang, dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film fiksi ini 

bersifat komersial, artinya dipertunjukkan dibioskop dengan dukungan sponsor 

iklan tertentu.  

b. Film Non Fiksi 

Film non fiksi (non cerita) merupakan kategori film yang mengambil 

kenyataan sebagai subyeknya. Jadi, merekam kenyataan dari pada fiksi tentang 

kenyataan. salah satu contonya Film Dokumenter merupakan kategori film yang 

mengandung fakta, ia juga mengandung subjektivitas pembuat. Subjektivitas 
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diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa. Jadi, ketika faktor manusia 

ikut berperan, persepsi tentang kenyataan akan sangat bergantung pada manusia 

pembuat film dokumenter itu.  

c. Film Eksperimental 

Film Eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidah-kaidah 

pembuat film yang lazim. Tujuannya untuk mengadakan eksperimental dan 

mencari cara-cara pengucapan baru lewat film.  

d. Film Animasi 

Film Animasi adalah pemanfaatan gambar (lukisan) Maupun benda-benda 

mati yang lain, seperti boneka, meja dan kursi yang biasa dihidupkan dengan 

teknik. 

4.  Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Film seperti yang dijelaskan Monaco (Sumarno, 1996:27) yaitu yang direkam 

dalam media yang tergolong rumpun citra bergerak (moving image). Rumpun citra 

bergerak ini meliputi rekaman film yang lazimnya untuk ditayangkan di bioskop, 

rekaman pada pita video, piringan laser, serta siaran televisi. Seperti yang diulas 

dalam Susanto (1982:60) film sebagai suatu media komunikasi, merupakan suatu 

kombinasi antara usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, 

pemanfatan teknologi kamera, warna dan suara. Unsur-unsur tersebut 
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dilatarbelakangi oleh suatu cerita yang mengandung suatu pesan ingin disampaikan 

oleh sutradara.  

Bagaimana adegan-adegan dirangkaikan satu sama lain, itupun merupakan 

tanggung jawab dan mencerminkan selera dan nilai yang diagungkan oleh seorang 

sutradara. Lambang yang dipergunakan, apakah lambang tersebut merupakan 

lambang yang difahami oleh khalayak ataukah hanya suatu perlambangan yang 

abstrak, akan mencerminkan seberapa jauh sutradara ingin menggunakan film sebagai 

media komunikasi serta nilai dan latar budaya sutradara sendiri.  

Film akan mencerminkan nilai estetika  dan nilai estetika sosial sutradara  

sendiri. Maka dari itu membahas suatu film tidak dapat dilepaskan dari pemikiran 

sutradara sendiri. Apa yang dirasakan dan dibayangkan oleh sutradara akan tercermin 

dalam film yang merupakan hasil visualisasi dan sarana komunikasi melalui 

penggunaan rangsangan indera dengar dan indera lihat komunikan.  

Menurut undang-undang republik Indonesia No.8 tahun 1992 tentang 

perfilman, bab I pasal 1, disebutkan bahwa “film adalah karya cipta seni dan budaya 

yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan 

asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau 

tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 
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mekanik, elektronik, dan/atau lainnya. Yang termasuk film sebagai media komunikasi 

massa pandang-dengar (audio-visual) dalam Undang-undang ini ialah pertama yang 

dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi, yang lazim disebut 

film.  kedua, yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video melalui proses 

elektronik yang lazim disebut rekaman video. Ketiga yang dibuat dengan baku 

lainnya atau melalui proses lainnya sebagai hasil perkembangan teknologi, 

dikelompokkan sebagai media komunikasi massa pandang-dengar. (Effendy,2008:63) 

5. Fungsi Film 

Dua nama penting dalam rintisan penemuan film adalah Thomas Alva Edison 

dan Lumiere Bersaudara. Thomas Alva Edison (1847-1931), ilmuwan amerika serikat 

yang terkenal dengan penemuan lampu listrik dan fonograf (phonograph) atau 

piringan hitam. Pada tahun 1887 ia merancang alat untuk merekam dan memproduksi 

gambar. Alat itu mirip dengan fungsi fonograf untuk suara. Meskipun Edison 

menciptakan sebuah mekanisme, tetapi ia belum menemukan bahan dasar untuk 

membuat gambar. Akhirnya masalah ini dibantu oleh George Eastman yang 

menawarkan gulungan pita seluloid, mirip plastik tembus pandang yang cukup ulet, 

sekaligus mudah digulung. 

Ciptaan Edison itu disebut kinetoskop (kinetoskope). Bentuknya menyerupai 

sebuah kotak berlubang untuk mengintip pertunjukkan. Pada tahun 1894, di New 

York. Diadakan pertunjukkan kinetoskop untuk umum. Yang dipertontonkan berupa 
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fragmen-fragmen pertandingan tinju dan sketsa-sketsa hiburan kurang dari semenit. 

Hingga ada yang mengagumi pertunjukkan tersebut yakni kakak beradik Auguste dan 

Louis Lumiere dari perancis yang lebih dikenal dengan nama Lumiere Bersaudara. 

Mereka memikirkan kemungkinan untuk membuat film-film mereka sendiri untuk 

alat kinetoskop. Bahkan mereka juga merancang perkembangan kinetoskop berupa 

piranti yang mengkombinasikan kamera, alat disebut sinematograf (cinematographe), 

yang di patenkan Maret, 1895.  

Sinematograf digunakan untuk merekam adegan – adegan singkat. Pada 28  

Desember 1895 disebuah kafe di Paris, Perancis, Lumiere Bersaudara 

“memproyeksikan” hasil karya mereka didepan publik yang telah membeli karcis 

masuk. Bioskop pertama lahir penayangan-penayangan rutin kemudian dilakukan 

hingga menjadi bisnis yang sangat menguntungkan (Sumarno,1996:3),  setelah film 

ditemukan pada akhir abad ke – 19, film mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangan teknologi yang mendukung. Mula-mula hanya dikenal film hitam 

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

menyusul film warna pada tahun 1930-an. Peralatan produksi film juga mengalami 

perkembangan dari waktu kewaktu, hingga sampai sekarang tetap mampu 

menjadikan film sebagai tontonan yang menarik khalayak luas. (Sumarno,1996:9), 

selain sebagai hiburan film saat ini mampu memberikan edukasi yang dapat dipahami 

dengan mudah oleh penonton. Film drama maupun film indie banyak diproduksi di 

Indonesia, banyak sekali jenis film mulai dari horor, komedi sampai film yang syarat 
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dengan pesan kemanusiaan mampu menghipnotis penontonnya yang ingin 

mendapatkan hiburan dan sekaligus pembelajaran.  

6.  Sejarah Perkembangan Film di Indonesia 

  Dalam Winarni (2003:38) perkembangan perfilman di Indonesia dari catatan  

sejarah perfilman Indonesia, film pertama yang diputar berjudul Lely Van Java 

yang diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh David. Pada tahun 1927/1928 

Krueger Corporation memproduksi film Eulish Atjih, dan sampai tahun 1930, 

masyarakat disuguhi film Lutung Kasarung, SiConat, dan Pareh, film-film tersebut 

merupakan film bisu dan diusahakan oleh orang-orang Belanda dan Cina.   

  Film berbicara yang pertama Terang Bulan yang dibintangi oleh Roekiah dan 

R. Mochtar berdasarkan naskah seorang penulis Indonesia Saerun. Pada saat 

perang Asia Timur Raya di penghujung tahun 1941, perusahaan perfilman 

diusahakan oleh orang Belanda dan cina itu berpindah tangan kepada pemerintah 

Jepang, diantaranya adalah NV. 

  Multi Film yang diubah namanya menjadi Nippon Eiga Sha, yang selanjutnya 

memproduksi film feature dan film dokumenter. Jepang telah memanfaatkan film 

untuk media informasi dan propaganda. Namun ketika bangsa Indonesia sudah 

memproklamirkan kemerdekaannya, maka pada tanggal 6 Oktober 1945 Nippon 

Eiga Sha diserahkan secara resmi kepada pemerintah Republik Indonesia.  
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  Serah terima dilakukan oleh Ishitomo dari pihak pemerintah Jepang kepada 

R.M.Soetarto yang mewakili pemerintah republik Indonesia. Sejak tanggal 6 

Oktober 1945 lahirlah berita film Indonesia atau BFI. Bersama dengan pindahnya 

dan bergabung dengan perusahaan Film Negara, yang pada akhirnya gabungnya 

berubah nama menjadi perusahaan Film Nasional.     

  Dalam Effendi (2008:1) produksi film Indonesia mulai menunjukkan 

peningkatan. Untuk kurun waktu tahun 2000 sampai 2004, katalog film Indonesia 

1926-2007 yang disusun JB. Kristanto mencatat sebanyak 74 film telah beredar 

dibioskop. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun itu, rata-rata produksi hampir 

15 film pertahun. Jumlah itu terus meningkat, tahun 2007 saja beredar lebih dari 

70 judul film Indonesia. Hingga tahun akhir 2008 diperkirakan mencapai 100 judul 

film. Tingginya jumlah Produksi film di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah 

penonton, apalagi film box office Amerika tidak ada yang melampaui film box 

office Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penonton bioskop di indoneisa lebih 

mencintai produk sendiri.  

  Salah satu contoh film terlaris tahun 2008 ini adalah Ayat-ayat Cinta, terbukti 

dengan film Titanic yang menjadi film terlaris sepanjang masa didunia, ternyata 

jumlah penontonnya dalam 3 bulan pertama masih kalah jauh dengan ayat-ayat 

cinta yang konon menghimpun lebih dari 4 juta penonton.  
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  Pada masa sekarang, perfilman Indonesia bahkan berkembang lebih pesat 

lagi, ditandai oleh banyaknya film Indonesia yang ditampilkan di bioskop 

Indonesia. Memang tema horor, sex dan komedi masih mendominasi film-film 

Indonesia pada saat ini, tetapi di samping tema tersebut, Indonesia mampu 

melahirkan banyak film berkualitas international seperti Laksar Pelangi, Sang 

Pemimpi, Perempuan Berkalung Sorban, Darah Garuda, dan sampai yang terakhir 

muncul film Sang Pencerah, 3 hati Dua Dunia, Satu Cinta dan Alangkah Lucunya 

Negeri Ini. Film Indonesia, perlahan tapi pasti, mulai mengembalikan kejayaannya 

di tanah air.   

E.4 Teori Tanggungjawab sosial 

    Teori  tanggung  jawab sosial muncul pada abad ke- 20, dan dikembangkan 

oleh Komisi Kebebasan Pers. Teori tentang pers ini selain berguna bagi kalangan 

jurnalistik, juga berguna bagi media cetak, media siaran, dan media film (Siebert 

1986:118).  

 Pada tahun 20-an, film dianggap membahayakan moral, dan  bahwa mereka telah 

gagal meningkatkan selera masyarakat. Pada masa itu, film banyak diserang karena 

penyajian  sex, karena iklannya yang merangsang birahi dan karena perbuatan negatif 

para bintangnya di luar layar putih. Dibawah tekanan kritik tersebut, industri film 

membentuk mekanisme pengaturan diri sendiri dan mengeluarkan kode etik mereka 

yang pertama (Siebert 1986:90).  
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 Siebert (1986:98)  menyebutkan bahwa kode etik industri film bermula pada awal 

1930, kode etik perfilman memandang film terutama sebagai hiburan walaupun dapat 

pula memberi sumbangan kepada “jalan berpikir yang benar”. Tingkah laku  etis 

yang dikembangkan kode etik film mencakup usaha meningkatkan moral masyarakat 

(umumnya dengan mengkampanyekan perkawinan dan kesucian rumahtangga, 

menghormati agama, hukum, keadilan dan rasa nasionalisme, dan dengan mengekang 

emosi-emosi rendahan). Dalam Siebert (1986:104) juga kode etik film, radio, dan 

televisi semuanya mengandung pernyataan yang mendorong media untuk menghargai 

rasa kebangsaan dan sensitifitas kelompok – kelompok suku dan agama.  

 Siebert (1986:87-88 ) menyatakan bahwa teori tanggung jawab sosial lahir karena 

beberapa faktor yaitu : 

- Adanya revolusi teknologi dan industri  yang merubah wajah dan cara 

hidup bangsa amerika, dan yang mempengaruhi sifat dasar pers. 

Perkembangan teknologi meningkatkan ukuran, kecepatan dan efisiensi 

media – media tua, serta menghasilkan media baru, seperti: film, radio, 

dan televisi.  

- Suara – suara kritik yang tajam, yang semakin sering diucapkan pada saat 

media telah tumbuh semakin besar dan penting, dan yang mengandung 

ancaman pengaturan oleh pemerintah.  
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- Adanya iklim intelektual yang baru, dimana orang – orang mulai curiga 

terhadap kebenaran asumsi – asumsi dasar jaman terang.  

- Adanya perkembangan jiwa profesional, ketika kegiatan jurnalistik mulai 

menarik perhatian para terpelajar, dan ketika kemudian industri 

komunikasi mencerminkan adanya rasa tanggung jawab di kalangan kaum 

bisnis dan industrialis.      

 Dalam Winarni (2003:78-79) dijelaskan prinsip utama teori tanggung jawab 

sosial ini adalah sebagai berikut : 

- Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada 

masyarakat. 

-  Kewajiban-kewajiban tersebut perlu dipenuhi dengan menetapkan standar 

profesionalisme yang menyangkut keinformasian, kebenaran, akurasi, 

objektivitas, dan keseimbangan.  

- Dalam menerima dan melaksanakan kewajiban tersebut, media seyogyanya 

dapat mengatur diri sendiri sesuai kerangka hukum dan kelembagaan yang 

berlaku. 

- Media seyogyanya menghindarkan diri dari setiap upaya yang dapat 

menjurus kepada tindakan kejahatan, kekerasan, merusak tatanan sosial atau 

menyakiti kelompok-kelompok minoritas. 
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- Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralistis dan merefleksikan 

kebhinekaan masyarakat, memberikan kesempatan yang sama untuk 

mengekspresikan berbagai sudut pandang serta memberikan jaminan hak 

jawab. 

-  Masyarakat dan publik, memiliki hak untuk menuntut standar kerja yang 

tinggi dari media massa, dan karenanya intervensi dapat dibenarkan mengingat 

media massa merupakan  “Public Good”. 

- Wartawan dan kalangan professional media laiinnya bertanggung jawab 

terhadap masyarakat, pihak majikan serta pasar.  

 

E.5 Pesan Kemanusiaan 

Menurut Mulyana (2005:63), pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh  

sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal 

yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Seperti Mufid 

(2005:4) juga mengartikan pesan merupakan tanda (signal) atau kombinasi tanda 

yang berfungsi sebagai stimulus (pemicu) bagi penerima tanda. Pesan juga dapat 

berupa simbol atau tanda.  

Menurut Notonagoro dalam Pamono dan Kartini (1984:74), bahwa hakekat 

manusia adalah majemuk tunggal (monopluralis). Menurut susunan kodratnya 
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manusia itu tersusun atas jiwa dengan sumber kejiwaannya akal, rasa, kehendak serta 

unsur raga dengan susunannya anorgatif, animal. Menurut sifat kodratnya, manusia 

itu bersifat makhluk individu (perseorangan) dan makhluk sosial (warga hidup 

bersama). Sedangkan menurut kodratnya, manusia itu berkedudukan sebagai pribadi 

yang berdiri sendiri dan pribadi makhluk Tuhan. Dari adanya keyakinan bahwa 

manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan maka manusia mempunyai kedudukan yang 

sama dari satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dilihat dari sifat kodratnya 

manusia yang juga merupakan  makhluk sosial maka dijelaskan dalam Kartono 

(1980:4) pada setiap manusia itu selalu ada dorongan azali untuk mengenal lebih 

banyak sesama makhluk hidup, sebagai partner dalam kehidupan ini. Pada manusia 

itu selalu ada hasrat ingin tahu (nieuwsgierigheid) untuk mengenal manusia lainnya 

dengan segala sifat dan kehidupan psikisnya.  

Drijarkara (1988:11) menyatakan bahwa manusia itu menurut kodratnya juga 

merupakan kecintaan. Disebutkan pula oleh Drijarkara dalam Sutrisno (2006:77) 

bahwa kebersamaan antar manusia mempunyai prinsip fundamental, yaitu cinta 

kasih. Jika manusia taat kepada prinsip ini maka hidup bersama merupakan 

persaudaraan, dan dijelaskan kemanusiaan berarti menjunjung tinggi sesama manusia, 

menghormati setiap manusia.  

Menurut Darmodihardjo (1981:41), kemanusiaan berasal dari kata manusia 

yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, karsa dan cipta. Fadjar (1992:87) 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya sikap kemanusiaan akan selalu berkaitan dengan 
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kuat atau lemahnya seseorang dalam memegang teguh ajaran agama dimana setiap 

agama selalu mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. 

 Jadi pesan kemanusiaan didefinisikan sebagai pesan yang berhubungan 

dengan kehidupan manusia dan sifat-sifat manusia yang menyertainya, dan lebih 

mengarah kepada hal yang dapat memberikan kebaikan kepada sesama.  

 

E.5 Pesan Kemanusiaan Dalam Film  

Film merupakan suatu penciptaan yang mempunyai nilai karya seni, dan 

mampu menciptakaan suatu realitas rekaan yang menggambarkan sebuah realitas. 

Menurut Susanto (1982:60) film sebagai suatu media komunikasi, merupakan suatu 

kombinasi antara usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, 

pemanfaatan teknologi kamera, warna dan suara. Unsur-unsur tersebut 

dilatarbelakangi oleh suatu cerita yang mengandung suatu pesan yang ingin 

disampaikan oleh sutradara kepada khalayak film. Banyak beberapa pesan yang dapat 

terkandung dalam film seperti, pesan pendidikan, keagamaan, bahkan pesan - pesan 

kemanusiaan yang memberi banyak pelajaran yang dapat diambil oleh para penikmat 

film.   
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F. Definisi Konseptual 

1. Pesan Kemanusiaan 

Pesan kemanusiaan didefinisikan sebagai pesan yang berhubungan 

dengan kehidupan manusia dan sifat-sifat manusia yang menyertainya, dan 

lebih mengarah kepada hal yang dapat memberikan kebaikan kepada sesama.  

2. Film 

Film didefinisikan sebagai salah satu media komunikasi yang cara 

penyampaian pesannya melalui gambar yang bergerak dan memanfaatkan 

teknologi kamera dengan penggabungan warna dan suara. 

G. Kategorisasi 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang sangat bergantung pada 

hasil kategori-kategorinya. Pada penelitian ini, pesan kemanusiaan didefinisikan 

sebagai pesan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan sifat-sifat manusia 

maka peneliti memberikan batasan mengenai pesan kemanusiaan yang terdapat dalam 

film 3Hati Dua Dunia, Satu Cinta, dimana meliputi pesan yang terdapat dalam adegan 

akting atau dialog dalam film tersebut. Untuk mempermudah penelitian maka dibuat 

kategori sebagai berikut : 
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1. Kasih Sayang  

Merupakan perasaan senang untuk memberikan perhatian atau 

perlindungan terhadap orang lain. Kasih sayang dapat diterima baik, dengan 

orang tua, teman maupun dari masyarakat. Adapun indikatornya yaitu : 

Perhatian, Tolong menolong, Pemberian nasehat, dan Memberikan apresiasi. 

2. Kebersamaan  

Kebersamaan adalah aktivitas yang dilakukan bersama baik waktu 

maupun tempat yang sama, serta ucapan atau suatu hal yang 

mencerminkankan kebersamaan antar manusia.  dengan indikatornya yaitu : 

Melakukan aktivitas bersama, Berbagi masalah / berdiskusi, dan Saling 

bercanda. 

3. Bertenggang Rasa  

Bertenggang rasa adalah sikap yang ditunjukkan kepada sesama 

manusia yang sadar akan pentingnya bersosialisasi dalam bentuk saling 

menghargai dan menghormati. Dengan indikatornya yaitu saling bertoleransi. 

    4.     Perselisihan 

Perselisihan adalah suatu hal yang tidak sependapat, berlainan 

pendapat, pertikaian, percekcokan atau bersengketa terhadap orang lain.  

Dengan indikatornya  yaitu perbedaan pendapat. 
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H. METODE PENELITIAN 

H.1 Tipe dan Dasar Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

Analisis isi menurut Krippendorff adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan 

memperhatian konteksnya. Menurut Berelson dalam Krippendorff (1991:15-

16), analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara 

objektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (manifest). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu hasil atau pemahaman 

terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa 

secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pesan 

kemanusiaan yang terdapat dalam film 3Hati Dua Dunia Satu Cinta. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

perangkat statistik. Statistik deskriptif adalah metode yang menggambarkan 

gejala atau fenomena dari suatu variabel yang diteliti tanpa berupaya 

menjelaskan hubungan – hubungan yang ada (Kriyantono, 2009: 167). 
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H.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil ruang lingkup penelitian 

dengan menganalisis total 82 scene dengan durasi 100  menit yang terdapat 

dalam film 3Hati Dua Dunia, Satu Cinta. 

H.3 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap scene dalam film 3 

Hati Dua Dunia, Satu Cinta  yang  dijelaskan melalui akting dan dialog tokoh 

atau karakter dalam film yang menunjukkan unsur pesan kemanusiaan yang 

sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 

Yang dimaksud akting dalam penelitian ini adalah semua tindakan 

atau perilaku yang dilakukan oleh pemeran utama maupun tokoh pendukung 

lainnya yang mengindikasikan adanya pesan kemanusiaan. 

Sedangkan yang dimaksud dialog disini adalah segala sesuatu yang 

diucapkan oleh pemain dalam penokohan karakter dalam cerita tersebut. Baik 

itu oleh pemeran utama maupun tokoh pendukung lainnya yang 

mengindikasikan adanya pesan kemanusiaan.  
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H.4 Satuan Ukur 

Satuan ukur dari penelitian ini adalah frekuensi kemunculan scene 

yang menunjukkan pesan kemanusiaan dalam film 3Hati Dua Dunia, Satu 

Cinta yang berdurasi 100 menit dan dihitung perdetik . 

H.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis data yang ada, yaitu 

video film 3Hati Dua dunia, Satu Cinta. Dalam pengumpulan datanya, 

peneliti bersama koder melakukan pengamatan dengan melihat secara 

langsung setiap scene yang menggambarkan pesan kemanusiaan dengan 

kategorisasi yang telah ditentukan. Setelah itu peneliti melakukan capture 

frame adegan yang telah dipilih oleh peneliti dan koder . 

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

artikel-artikel, serta bahan dari internet yang berkaitan dengan pesan 

kemanusiaan yang dapat mendukung data primer.  

Setelah dilakukan pengamatan film 3Hati Dua Dunia, Satu Cinta 

kemudian data dimasukkan kedalam kategorisasi pesan kemanusiaan. Untuk 
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mempermudah pengkategorisasian dan pengolahan data, maka dibuat lembar 

koding seperti berikut :  

Tabel 1.1 

Lembar Koding 

Sc 
Kasih Sayang Kebersamaan  Bertenggang  

rasa  Perselisihan 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 D1 
A D A D A D A D A D A D A D A D A D 

                                      
                                      
                                      

Data diolah oleh peneliti 

Keterangan : 

 Sc : No urut Scene 

 A : Unit Analisis Akting 

 D : Unit Analisis Dialog 

A1 : Perhatian       

A2 : Tolong menolong 

A3 : Pemberian nasehat 

A4 : Memberikan apresiasi  

B1 : Melakukan aktivitas bersama / kegiatan bersama 

B2 : Berbagi masalah (curhat) 

B3 : Saling bercanda (keakraban) 

C1 : Saling menghormati 

 D1 : Perbedaan Pendapat 
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Setelah melakukan proses pengkodingan maka dimasukan ke dalam 

tabel distribusi frekuensi. Untuk mempermudah perhitungan dan mengetahui 

banyaknya frekuensi kemunculan pada masing-masing kategori maka dibuat 

tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:  

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi Unit Analisis Akting 
  

Kategori Frekuensi Proporsi Proporsi² 

Kasih Sayang    

Kebersamaan    

Bertenggang Rasa    

Perselisihan    

 

Tabel 1.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi Unit Analisis Dialog 
  

Kategori Frekuensi Proporsi Proporsi² 

Kasih Sayang    

Kebersamaan    

Bertenggang Rasa    

Perselisihan    
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 Dari tabel distributif frekuensi tersebut dilakukan analisa deskriptif. 

Peneliti melakukan perhitungan prosentase dari populasi angka indeks untuk 

memberikan penjelasan deskriptif mengenai pesan kemanusiaan yang terdapat 

dalam film 3Hati Dua Dunia, Satu Cinta. 

H.6 Uji Reliabilitas dan Validitas 

Dalam uji reliabilitas kategorisasi, peneliti menggunakan sistem 

koding, dimana peneliti dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan 

penilaian peneliti terhadap pesan kemanusiaan dalam film 3Hati Dua Dunia, 

Satu Cinta. Sistem ini dirasa perlu digunakan oleh peneliti karena untuk 

melakukan sebuah analisis dalam scene film diperlukan pemikiran subjektif 

dan untuk menyamakan perspektif subjektifitas tersebut diperlukan suatu 

pembanding. 

 Untuk menguji reliabilitas, peneliti dibantu oleh dua orang koder 

(orang yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang 

digunakan sudah reliable atau belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih 

diberikan dua definisi struktur kategori, unit analisis, bahan yang akan 

dikoding (scene  dalam film 3Hati Dua Dunia Satu Cinta dan tabel kerja 

koding). 
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Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit analisis 

yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda 

pada tabel kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik. 

 Dua orang koder tersebut harus memiliki pengetahuan dalam audio 

visual yang akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut 

harus mengerti tentang audio visual dan dapat memahami isi film tersebut. 

Yang dimaksud mengerti dalam hal ini adalah yang bersangkutan bisa menilai 

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

yang ada di film tersebut. 

 Untuk mencapai tingkat reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan 

pengertian Ole R. Hostly (1969), yang digunakan untuk menentukan reabilitas 

data nominal. Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penelitian para koder 

peneliti menggunakan rumus Hostly (Dominick, 2003:157) sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

C.R  = Coefisien Reliability 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkoding dan periset 
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N1, N2  = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding dan periset 

Kemudian kesepakatan dan hasil peneliti para koder diuji lagi 

menggunakan rumus Pi Index Scott  sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Pi           = nilai keterandalah 

Observed Agreement   = presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (yaitu 

nilai C.R)  

Expected Agreement    = presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu 

jumlah proporsi dari pesan yang dikuadratkan 

 Uji reliabilitas ini dilakukan dengan dua koder yang lain. Masing-

masing koder diberikan kategorisasi yang sama dengan dilakukan peneliti. 

Kemudian dari hasil tersebut dihitung dengan rumus diatas. 

 Dengan merujuk formula yang dikemukakan Hostly (1969) untuk 

menguji reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara 

peneliti dan koder. Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka 

data yang diperoleh dinyatakan valid dan reliable. Namun sebaliknya, jika 
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tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,75 maka kategorisasi operasionalnya 

perlu dibuat lebih spesifik lagi. Artinya kategorisasi yang dibuat belum 

mencapai tingkat keterandalan atau kepercayaan. (Kriyantono, 2009:238) 

 

 

 

 

 

 

 

 


