
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan (ide, gagasan/ informasi) 

dari komunikator kepada salah satu komunikannya. Komunikasi bisa terjadi 

dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Pada 

umumnya, komunikasi dapat dilakukan dengan cara verbal atau nonverbal yang 

dapat dimengerti oleh pelaku komunikasi.  

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan 

siapa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dan dengan akibat atau hasil apa? 

(who, says what? In which channel? To whom? With what effect? (Lasswell: 

1960). 

Pada proses penyampaian pesan, dari komunikator kepada komunikan 

ada pula aspek yang perlu dipahami yaitu teknik komunikasi. Di dalam teknik 

komunikasi terdapat empat unsur yakni pesan yang memiliki muatan 

informative, persuasif, koersif dan humanity/ manusiawi. 

Melalui media komunikasi dapat menjadi lebih efektif, salah satu media 

yang dipilih adalah film. Film merupakan salah satu media komunikasi massa. 

Dikatakan sebagai media komunikasi massa karena menggunakan saluran 

(media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, 

dalam artian berjumlah banyak, tersebar dimana- mana, khalayaknya heterogen 

dan anonim, dan menimbulkan efek tertentu. 
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Film memiliki cara khusus dalam menyampaikan pesan, dengan alur 

cerita yang diangkat itulah yang menjadi nilai tersendiri dari film. Selain itu 

dalam mendukung penyampaian pesan film, film yang dibuat harus lebih efektif 

agar sampai ke khalayak. Maka dari itu dibuat berbagai macam tanda atau unsur 

cerita yang diangkat dalam film. Film harus memiliki nilai hiburan dan edukasi 

untuk menjamin agar para penonton merasa terhibur dan memperbaiki mood 

seseorang. 

Film adalah sebuah karya seni yang berkecimpung di dunia komunikasi 

massa audio visual yang diciptakan oleh sutradara beradasarkan asas 

sinematografi dan direkam di pita video, piringan atau bahkan teknologi yang 

canggih. Film sebagai salah satu bentuk media massa dipandang mampu 

memenuhi permintaan dan selera masyarakat akan hiburan dikala penat 

menghadapi aktifitas hidup sehari- hari.  

Genre film yang diangkat dalam penelitian ini adalah film Animasi. 

Film animasi adalah suatu karya seni gambar bergerak yang dibuat secara 

matang dan tidak sembarangan memilih alur cerita. Diawali dengan sebuah ide 

lalu terbentuklah keinginan dan melalui goresan tangan dapat menjadi sebuah 

karya seni yang dihargai. Film animasi biasanya identik dengan film anak- 

anak, namun seiring berkembangnya teknologi saat ini animasi bisa serupa 

dengan gambar dunia nyata sehingga kini juga diminati orang dewasa. 

Film memiliki beragam genre, salah satunya film horror. Jenis film ini 

menghibur penontonnya dengan mengaduk-aduk rasa takut dan ngeri. 

Ceritanya selalu melibatkan kematian dan alam gaib. Peneliti memilih aliran 

 



3 
 

Film Animasi Horor sebagai subjek penelitian yang diambil dari Film berjudul 

Freankenweenie karya Tim Burton. 

Film Frankenweenie ini sukses pada peluncuran awalnya di Amerika 

Serikat. Dengan sukses pada awal peluncurannya, film ini dapat membukukan 

pemasukan  sebesar $81,491,068 dari 3.005 bioskop diseluruh dunia dan 

menduduki peringkat ke 5 box office pada tahun peluncurannya 2012. 

Frankenweenie adalah film keluarga 3D stop motion komedi-horor karya Tim 

Burton dengan menggandeng Don Hahn sebagai produser.  

(http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=frankenweenie.htm) 

Film ini masih kental dengan suasana gothic khususnya untuk urusan 

visualisasi karakternya.Beberapa sosok karakter terkesan menyeramkan 

dengan mayoritas punya mata besar dan karakterisasi yang unik. Tapi sekali 

lagi Burton masih membuat film ini lebih bersahabat bagi anak-anak jika 

dibandingkan film-filmnya (khususnya yang animasi) sebelumnya. Hal itu bisa 

dilihat dari sosok Sparky yang terlihat lucu dan menggemaskan. Disamping 

desain karakternya, konten ceritanya sendiri tetap sedikit terasa menyeramkan 

bagi anak-anak, mulai dari membangkitkan anjing yang telah mati, berbagai 

eksperimen aneh hingga selipan komedi hitamnya yang mungkin akan dilihat 

sebagai hal yang menyeramkan dan bukan lucu oleh penonton berusia anak- 

anak. Dalam film ini Tim Burton menggunakan teknik stop motion sehingga 

dalam pembuatannya memakan waktu hingga hampir dua tahun,  juga 

pemilihan warna hitam putih pada film yang menjadikan ciri khas Tim yang 

identik dengan aliran gothic nya. 
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Mengenai istilah aliran gothic pada film, ini berkaitan dengan horoisme 

yang dianut sebuah aliran setan atau lebih dikenal dengan sebutan gothic 

setanisme. Gothic setanisme dikenal sebagai aliran yang dianut di sebuah 

daerah di Amerika Serikat dan pedalaman Jerman yang menyembah setan dan 

ritual- ritual mistis yang menjadi satu kegiatan wajib dilakukan untuk 

menyembah setan. 

Realitas ini yang membuat peneliti tertarik mengangkat film 

Frankenweenie untuk diteliti.Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

Teori Komunikasi Sebagai Aktivitas Penyampaian Pesan, sebagai acuan untuk 

memperkuat penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil langkah untuk meneliti permasalahan tersebut lebih jauh dengan 

mengambil judul “Teknik Komunikasi Pada Film Animasi 3D (Analisis isi 

Film Animasi Horor Komedi Frankenweenie Karya Tim Burton). 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Seberapa besar tingkat kemunculan Teknik Komunikasidalam film 

animasi horor “Frankenweenie” karya Tim Burton (2012)?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemunculan teknik komunikasi yang 

ada dalam film Frankenweeniekarya Tim Burton.  
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.  Manfaat Akademis 

Untuk menambah kajian ilmiah dalam bidang Tenik Komunikasi 

pada film animasi horor. Terutama mahasiswa/i yang tertarik pada 

kajian analisis isi film animasi horor, juga khususnya yang mengambil 

konsentrasi Audio Visual. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, untuk mengetahui 

seberapa kuat teknik komunikasi dalam sebuah film animasi horor 

dalam menyampaikan sebuah pesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


