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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Film sebagai Medium Komunikasi Massa 

Komunikasi dapat didefinisikan dari berbagai sumber yang menyebutkan 

bahwa komunikasi berasal dari bahasa latincommunis, yang berarti “membuat 

kebersamaan” atau “membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih”. Akar 

dari communis adalah communico, yang artinya “berbagi”.Jadi keseluruhan arti 

dari komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan 

antarmanusia atau ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha 

penyampaian pesan antarmanusia. Objek komuniaksi adalah komunikasi, yaitu 

usaha penyampaian pesan antarmanusia.(Nurani Soyomukti. 2010:55) 

Pendapat lain juga mengartikan arti komunikasi. Dalam bukunya Deddy 

Mulyana yang berjudul suatu pengantar ilmu komunikasi menjelaskan bahwa 

komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berasal dari kata 

latincommunis yang berarti “sama”, communico, communication, atau 

communicare yang berarti “membuat sama”. Istilah pertama communis paling 

sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata 

latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu 

makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi 

kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagai hal-hal 

tersebut, seperti dalam kalimat “kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan 

makna”, “kita mengirimkan pesan”(Deddy Mulyana. 2007:46). 

Komunikasi juga merupakan proses dimana seseorang atau seberapa 

kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi 
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tersebut agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya 

komunikasi juga dilakukan secara lisan atau verbal. Persepsi seorang peserta 

komunikasi atas orang lain bergantung pada persepsi orang lain tersebut terhadapnya, 

dan bahkan bergantungan pula pada persepsi terhadap lingkungan disekitar kita. 

 Para pakar tersebut mendefinisikan komunikasi sebagai proses karena 

komunikasi merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan 

pertukaran, dan perpindahan. Terdapat kontinuitas dari setiap unsur.Pemahaman anda 

atas dunia dimulai ketika anda lahir dan terus berlangsung hingga anda meninggal 

dunia. Sepanjang hidup anda berkomunikasi degan orang lain, dan mereka 

berkomunikasi dengan anda. Bahkan ketika anda mengemukakan gagasan kepada 

orang lain, pemahaman timbal-balik atas gagasan tersebut terus berkembang, sebagai 

pengaruh dari respons mereka terhadap gagasan tersebut dan sebagai reaksi anda 

terhadap respon mereka. Lebih lanjut lagi, komunikasi terus berlangsung ketika anda 

dan mereka berpisah, karena setiap pihak terus memikirkan dan merespons apa yang 

dikatakan pihak lain. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai 

akhir.Meskipun kematian menghentikan peran anda sebagai penerima, kematian tidak 

menghentikan peran anda sebagai sumber.Pendeknya, kita tidak dapat menyetop 

komunikasi.Kapan komunikasi mulai atau berakhir sulit dipastikan (Deddy Mulyana. 

2007:77). 

 Konteks-Konteks Komunikasi 

 Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa-sosial, melainkan dalam 

konteks atau situasi tertentu. Secara konteks berarti semua faktor diluar orang-orang 

yang berkomunikasi, yang terdiri dari: pertama, aspek bersifat fisik seperti iklim, 
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cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah 

peserta komunikasi, dan alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Kedua, aspek 

psikologi, seperti: sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para peserta 

komunikasi. Ketiga, aspek sosial seperti: norma kelompok, nilai sosial, dan 

karakteristik budaya. Keempat, aspek waktu seperti kapan berkomunikasi, hari apa, 

jam berapa, pagi, siang, sore, malam. 

 Kategori berdasarkan tingkat paling lazim digunakan untuk melihat konteks 

komunikasi, dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi 

paling sedikit hingga komunikasi yang melibatkan jumlah peserta paling banyak. 

Terdapat empat tingkatan komunikasi yang disepakati banyak pakar yaitu: 

komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan 

komunikasi massa. Beberapa pakar lain menambahkan komunikasi intrapribadi, 

komunikasi diadik (komunikasi dua-orang), dan komunikasi publik (pidato didepan 

khalayak) (Deddy Mulyana. 2007:80). 

a. Komunikasi intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri.Contohnya 

berfikir.Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, meskipun dalam disiplin komunikasi 

tidak disebut secara rinci dan tuntas. Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini 

melekat pada komunikasi dua-orang, tiga-orang, dan seterusnya, karena sebelum 

berkomunikasi dengan orang lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri 

(mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering 

tidak disadari. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada 
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efektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. 

b. Komunikasi antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal atau pun non verbal. Bentuk khusus dari komunikasi 

antarpribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti 

suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya.Ciri-ciri 

komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak dekat, 

pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan 

spontan, baik secara verbal dan non verbal. 

Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. 

Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercemin pada jenis-jenis 

pesan atau respons non verbal meraka, seperti sentuhan, tatapan mata, yang ekspresif, 

dan jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun setiap orang dalam komunikasi 

antarpribadi bebas mengubah topik pembicaraan, kenyataannya komunikasi 

antarpribadi bisa saja didominasi oleh suatu pihak.Misalnya komunikasi suami istri 

didominasi suami, komunikasi dosen mahasiswa oleh dosen, dan komunikasi atasan 

bawahan oleh atasan. 

c. Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama (adanya 

saling kebergantungan), mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai 

bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran 
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berbeda. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, 

kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah 

berapat untuk mengambil suatu keputusan.Dengan demikian, komunikasi kelompok 

biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil, jadi bersifat tatap 

muka.Umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih 

diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya.Komunikasi kelompok 

dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi antarpribadi, karena itu kebanyakan 

teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. 

d. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga 

informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok.Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari 

kelompok-kelompok.Komunikasi organisasi sering melibatkan juga komunikasi 

diadik, komunikasi antarpribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik.Komunikasi 

formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi yakni komunikasi kebawah, 

komunikasi ke atas, dan komunikasi horisontal, sedangkan komunikasi informal 

adalah tidak tergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antarsejawat, 

juga termasuk selentingan dan gosip. 

e. Komunikasi publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang(khalayak), yang tidak dikenali satu persatu. Komunikasi 

demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah(umum). Tabligh akbar 

yang sering disampaikan pendakwah kondang K.H. Zainuddin MZ atau Aa Gym 
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adalah contoh dari komunikasi publik yang paling kena. Beberapa pakar komunikasi 

menggunakan istilah komunikasi kelompok-besar untuk komunikasi ini. 

Komunikasi publik biasanya bersifat formal dan lebih sulit dari pada 

komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok, karena komunikasi publik 

menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian dan kemampuan menghadapi 

orang banyak.Umpan balik yang mereka berika terbatas, terutama umpan balik yang 

bersifat verbal. Umpan balik non verbal lebih jelas diberikan orang-orang yang duduk 

dijajaran depan, karena merekalah yang paling jelas terlihat. Ciri-ciri komunikasi 

publik adalah terjadi di tempat umum(publik), misalnya di auditorium, kelas, tempat 

ibadah, atau tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang. Komunikasi publik 

sering bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, 

atau membujuk. 

f. Komunikasi massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik 

cetak maupun elektronik, berbiaya relatif mahal, yang dikelolah oleh suatu lembaga 

atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar diberbagai banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat 

umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas.Meskipun banyak khalayak 

ada kalanya menyampaikan pesan kepada lembaga, proses komunikasi didominasi 

lembaga, karena lembagalah yang menentukan agendanya. Komunikasi atarpribadi, 

komunikasi kelompok, komunikasi publik dan komunikasi organisasi berlangsung 

juga dalam proses untuk mempersiapkan pesan yang disampaikan media massa ini. 
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 Komunikasi Massa 

  Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan 

elektronik). Komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass 

communication (media komunikasi massa).  Media massa yang dihasilkan oleh 

teknologi modern( Nurudin. 2011:3). 

  Nabeel Jurdin dalam bukunya readings in mss communication (1983) 

disebutkan bahwa “ in mass communication, there is no face-to-face contact  

(dalam komunikasi massa, tidak ada tatap muka antar penerima pesan). 

  Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A. Devito yakni komunikasi 

massa adalah komuniaksih yang di tujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar 

biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau 

semua orang membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak 

berate pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk 

didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar yang audio dan visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih 

mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya (televise, radio, surat 

kabar, film, buku, dan pita). 

  Sementara itu, menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney  dalam bukunya 

disebutkan introduction to mass Communication (1988) dikatakan bahwa Mass 

Communication lebih menunjukan pada mekanis yang digunakan dalam komunikasi 

massa yakni media massa atau bisa dikatakan mass communication lebih menunjukan 

proses dalam komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:  
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a. Komunikator dalam komunikasi melembaga 

  Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dalam bekerja satu sama lain 

dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud di sini menyerupai sebuah sistem. 

Sitem itu adalah “ sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu 

kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, symbol, lambing menjadi 

pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling 

pengertian satu sama laindengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi”. 

b. Komunikasi dalam Komunikasi Massa bersifat Heterogen 

  Komunikan dalam komunikasi mssa sifatnya heterogen artinya penonton 

televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, memiliki 

jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang tidak sama pula. 

Namun, mereka adalah komunikan televisi.Tidak perlu jauh-jauh, misalnya anda 

menonton acara tersebut ditengah keluarga anda misalnya anda sendiri dengan bapak 

dan kakak. Dari jenis kelamin bisa jadi sama, tetapi dari jenjang pendidikan, umur, 

status sosial berbeda satu sama lain. Jadi, heterogenitas ini banyak macamnya, 

meskipun tidak semua heterogenitas itu harus melekat pada diri komunikan. 

c. Pesan Bersifat Umum 

  Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukan kepada satu orang atau 

satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesannya ditunjukan 

pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-pesan yang dikemukakannya pun 

tidak boleh bersifat khusus.Khusus disini, artinya pesan memang tidak disengaja 

untuk golongan tertentu. 
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d. Komunikasi Berlangsung Satu Arah 

  Komunikasi itu adalah komunikasi dengan menggunakan atau melalui media 

massa. Karena melalui media massa maka komunikator dan komunikan tidak dapat 

melakukan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan dan 

komunikan aktif menerima pesan, namun diantaranya tidak dapat melakukan dialog 

sebagaimana halnya terjadi dalam komunikasi antar personal. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

  Salah satu cirri komunikasi massa selanjutnya. Bahwa dalam komunikasi 

massa ada keserempakan dalam proses penyebaran pesan-pesannya. Serempakan 

berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut hamper bersamaan. Bersamaan 

tentu bersifat relatif. Namun, harapan komunikator dalam komunikasi massa, pesan 

tetap ingin dinikmati secara bersamaan oleh para pembacanya. 

f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

  Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada khalayak 

sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis yang dimaksud 

misalnya pemancar untuk media elektronik. Televisi disebut media massa yang kita 

bayangkan saat ini tidak lepas dari pemancar. Apalagi dewasa ini sudah terjadi 

revolusi komunikasi massa dengan peralatan satelit. Peralatan satelit akan 

memudahkan proses pemancaran pesan yang dilakukan media elektronik seperti 

televisi. 

g. Komunikasi Massa Dikontrol Oleh Gatekeeper 

  Gatekeeper atau yang disebut penapis informas / palang pintu / penjaga 

gawang adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran informasi melalui 
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media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagaiorang yang ikut menambah atau 

mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan 

lebih mudah dipahami. Kita ketahui, bahan-bahan, peristiwa, atau data yang menjadi 

bahan mentah pesan yang akan disiarkan media massa beragam dan sangat banyak. 

Tentu tidak semua bahan tersebut bisa dimunculkan.Disinilah perlu ada pemilihan, 

pemilahan, dan penyesuaian dengan media yang bersangkutan. 

 Media Komunikasi Massa 

  Pendekatan lain untuk mendefinisikan komunikasi massa adalah 

mendefinisikan dalam bentuk sarana yang paling banyak didunakan, seperti 

contohnya televisi, radio, surat kabar, majalah, buku, dan hasil rekaman audio kaset, 

piringan hitam, atau compact disk(Joseph A. Devito. 2011:567). 

a. Televisi 

 Televisi adalah media yang paling populer dan tersebar.Masyarakat yang 

tidak menikmati televisi semakin berkurang dan kemungkinan akan segera lenyap. Tv 

kabel pada umumnya dirancang untuk memperbaiki penerimaan siaran, sekarang 

telah menjadi program khusus yang dinikamati oleh masyarakat luas. Film-film dan 

program musik serta program berita ditunjukan kepada masyarakat dan tidak 

mungkin ada tanpa tv kabel. Satelit komunikasi sekarang merupakan komponen 

penting televisi dan akan semakin besar pengaruhnya pada tahun-tahun mendatang. 

 Kenyataan bahwa pemirsa dapat membuang bagian iklan dari suatu program 

telah mebuat sulit industri periklanan.Beberapa pesawat televisi sekarang dilengkapi 

dengan alam perekaman video built-in, seperti halnya pesawat kaset audio yang 

terpasang pada sistem stereo atau kapasitas memori yang terpasang pada kalkulator 
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atau mesin tik elektronik. Dalam beberapa tahun mendatang, pesawat televisi resolusi 

tinggi, layar lebar, serta layar yang dapat menayangkan dua atau lebih program 

sekaligus akan lebih memuaskan dahaga kiata akan program-program televisi (Joseph 

A. Devito. 2011:567). 

b. Radio 

Sebelum kemunculan televisi, radio merupakan sistem komunikasi massa 

yang dominan. Seperti halnya sekarang keluarga berkumpul menyaksikan acara-acara 

televisi, dahulu keluarga-keluarga mendengarkan acara-acara diradio entah itu musik 

atau berita yang diampaikan melalui radio. 

Televisi telah merebut peran dominan radio.Sebagai akibatnya, radio terpaksa 

mengubah fokus mereka.Daripada mengarahkan program-program mereka kepada 

khalayak massalseperti halnya yang dilakukan televisi, radio kini mengonsentrasikan 

perhatian mereka pada khalayak yang lebih terbatas. Radio berusaha melayani 

kelompok-kelompok khusus, misalnya pecinta opera atau musik simfoni, pecandu 

berita, penggemar musik rock dan sebagainya. Sekaligus radio juga berfungsi sebagai 

penghibur dikala kita beristirahat, bekerja dikantor, atau disaat berkendaraan didalam 

mobil. 

c. Surat Kabar 

Meskipun surat kabar jelas merupakan bentuk komunikasi massa, mereka 

kurang massal dibandingkan radio atau televisi. Surat kabar memiliki dua fungsi 

umum yaitu pertama, mereka merupakan sumber informasi tentang apa yang sedang 

terjadi didunia dan di daerah setempat. Orang yang lebih tua dan lebih terdidik 

membaca surat kabar untuk fungsi ini. Bagian dari berita-berita ini disajikan untuk 
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meyakinkan kita akan pandangan atau pendapat tertentu. Fungsi ini tidak terbatas 

hanya pada tajuk rencana.Beberapa berita menyangkut masalah-masalah politik, 

ekonomi, atau sosial yang penting. Fungsi penting kedua adalah untuk menghibur, 

dan untuk fungsi inilah kaum muda dan kaum yang kurang terdidik membaca surat 

kabar baik dalam seni, olahraga, atau komik. 

d. Majalah  

Majalah ada yang bersifat umum dan bersifat khusus.majalah merupakan 

bisnis yang sangat besar dan kenyataannya kebanyakan majalah besar dimiliki dan 

dikelolah oleh perusahaan besar. Jadi meskipun ada banyak majalah yang berbeda-

beda, sesungguhnya media tersebut dikuasai oleh sejumlah ralatif kecil 

perusahaan.Dengan demikian sudut pandang dalam hal politik, sosial dan ekonomi 

mungkin tidak terlalu banyak ragamnya.Persis seperti program-program televisi kabel 

yang difokuskan pada khalayak khusus, banyak majalah sekarang diarahkan kepada 

kelompok kecil khalayak yang khusus. 

e. Film  

Televisi dan filim telah mengembangkan hubungan dimana yang satu 

membantu yang lain. Jika dahulu televisi mengurangi pendapatan industri perfilman, 

sekarang televisi merupakan pendukung utama pembuatan film dan produser 

film.Studio-studio pembuat film yang besar sekarang memproduksi lebih banyak film 

untuk televisi daripada untuk bioskop.Banyak film sekarang yang meraup penjualan 

lebih besar dari televisi dibandingkan dengan bioskop. 

Film informasi digunakan secara berhasil disekolah-sekolah dan organisasi-

organisasi bisnis. Konsep-konsep seperti komunikasi nonverbal, teknik-teknik 
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berbicara didepan umum serta aspek-aspek anatomis dan fisiologis dari pembicara 

dan mendengar sekedar menyebutkan beberapa bidang komunikasi jauh lebih mudah 

diajarkan dan dipelajari dengan bantuan film (Joseph A. Devito. 2011:572). 

f. Buku  

Dari semua media massa, buku adalah yang paling elit. Mereka dibaca oleh 

kelompok khalayak cerdik cendekia. Dibandingkan dengan orang yang tidak 

membaca buku,  orang yang membaca buku mempunyai penghasilan yang lebih 

tinggi, berpendidikan lebih tinggi, dan lebih tinggi mungkin tinggal diwilayah 

perkotaan daripada perdesaan. 

Buku bersifat menghibur dan mendidik. Buku menyajikan sejarah masa 

lampau, penuntun untuk masa kini, dan arah untuk masa depan. setiap waktu buku 

diterbitkan dan itu semua kebanyakan terjual bagi penulis yang sudah malang 

melintang didunia buku seperti halnya raditya dika yang banyak mengeluarkan buku 

dan dipastikan buku jualannya terjual. 

g. Piringan Hitam, Kaset, dan Compact Disc 

Piringan hitam, kaset, dan compact disk semakin penting dalam hiburan dan 

pendidikan.Seperti film, produksi rekaman terutama dirancang untuk 

menghibur.Sekaligus mereka juga mempengaruhi sikap dan nilai.Fungsi ganda ini 

tampak paling jelas dalam masa-masa gejolak politik dan social(Joseph A. Devito. 

2011:564). 

 Fungsi Komunikasi Massa 

  Komunikasi massa berati komunikasi lewat media massa. Komunikasi massa 

tidak akan ditemukan maknanya tanpa menyertakan media massa sebagai elemen 



20 
 

penting dalam komunikasi massa. Sebab, tidak ada komunikasi massatanpa ada 

media massa.alasan ini yang mendasarkan megapa ketika kita memperbicangkan 

fungsi komuniakasi massa sekaligus membicarakan fungsi media massa.agar lebih 

jelas tentang fungsi komunikasi massa sebagai berikut. 

a. Informasi 

  Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini 

adalah berira-berita yang disajikan. Iklan pun dalam beberapa hal memiliki fungsi 

memberikan informasi disamping fungsi-fungsi yang lain. 

b. Hiburan 

  Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat kita masih 

menjadikan televisi sebagai media hiburan.Dalam sebuah keluarga, televisi bisa 

sebagai perekat keintiman keluarga sebab televisi sebagai media hiburan sekaligus 

sarana untuk berkumpul bersama keluarga.Hal ini mendudukkan televisi sebagai alat 

utama hiburan. 

c. Mempengaruhi 

  Fungsi mempengaruhi komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang sekilas hanya berupa 

informasi tetapi jika diperhatikan secara jeli ternyata terdapat fungsi mempengaruhi. 

Tulisan pada tajuk rencana, artikel, dan surat pembaca merupakan contoh tulisan 

memoengaruhi. 
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d. Transmission of value ( penyebaran nilai-nilai ) 

  Fungsi penyebaran nilai ini tidak kentara. Nilai-nilai dan norma-norma sosial 

budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain atau dari anggota-anggota suatu 

masyarakat kepada pendatang baru. 

e. Pendidikan 

  Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya. Karena media 

massa banyak menyajikan hal-hal yang dilakukan media massa adalah melalui 

pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa atau 

pembaca. 

2.2 Film Sebagai Industri 

  Film sebagai media industri telah berubah, tetapi tetapi sebagai medium untuk 

penafsiran sosial dan dampak budaya, film sudah semakin berkembang.Film bersifat 

unik dan luar biasa, serta bintang film tanpa jauh lebih glamor daripada bintang 

televisi.Dengan kata lain, film memiliki tempat yang khusus dalam budaya kita.Film 

seperti halnya buku, adalah medium khusus dari segi budaya, sebuah medium yang 

penting.Dalam hal ini, hubungan film penonton lebih memiliki banyak kesamaan 

dengan buku dari pada dengan televisi.Sama seperti orang membeli buku, orang juga 

membeli tiket bioskop.Karena khalayak adalah konsumen yang sebenarnya, 

kekuasaan lebih banyak tergenggam didalam film dibandingkan televisi. 

  Pertanyaan yang diajukan oleh para pengamat mengenai hubungan antara film 

dan budaya adalah apakah medium ini semakin di dominansi oleh keinginan selera 

atau kebutuhan sejumlah khalayak anak-anak. Sebagai medium yang penting, akan 

seperti apakah film.Kondisi seperti sekarang ini adalah hasil dari kekurangan sebuah 



22 
 

sikap yang fundamental dan esensial, yaitu rasa ingin tahu (McKenna, 2000:70). 

  “Kita tidak mempunyai kewajiban untuk membuat sejarah.kita tidak memiliki 

kewajiban untuk menciptakan seni. Kita tidak memiliki kewajiban untuk membuat 

suatu pernyataan. Kewajiban kita semata-mata adalah mendapatkan uang” ( Friend, 

2000:214). 

  Walaupun demikian, industry televisi terus memproduksi film yang benar-

benar menciptakan sejarah, seni, dan pernyataan sambil mencari uang.Industry 

televisi dapat melakukannya karena membeli tiket untuk film-film tersebut. 

2.2.1 Perkembangan Industri Film 

 Tahun 1885 merupakan awal dimana diproduksinya gambar bergerak di 

karyai oleh lumiere Louis dan Auguste yang sebagai film sinema pertama yang 

berjudul workers leaving the lumiere factori. Pemutaran film ini di grand café yang  

menandai lahirnya industri perfilman didunia.  

 Industri gambar gerak atau film, karena hubungannya yang unik dengan pasar 

missal budaya industri, sejak awal berkembangnya dengan berbagai karakteristik 

yang dimiliki industri penerbitan dan penyiaran. Teknik produksi dan produknya 

serba setandar, kebijakannya berorientasi ke massa, dan semuanya serba besar. 

Fasilitas produksi terpusat secara horizontal dan vertikal.Industri film tidak 

tergantung pada iklan melainkan sumber pendapatan pertama adalah para 

penonton.Untuk menjangkau pasar yang seluas-luasnya, industri film menggunakan 

berbagai instrument pemasaran, namun film bukan merupakan instrument pemasaran 

itu sendiri. 
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  Film pertama ditayangkan di AS pada tanggal 23 April 1896 di kota New 

York. Thomas Edision, dan meskipun Max dan Emil Skladanowsky muncul lebih 

dulu di Berlin pada 1 November 1895, namun pertunjukan Lumiere bersaudara yang 

diakui kalangan internasional. Kemudian film dan bioskop terselenggara di kota besar 

dunia seperti Inggris Febuari 1896, Uni Sovyet Mei 1896, Jepang 1896-1897, Korea 

1903, dan di Italia pada tahun 1905. setelah menyempurnakan teknik pertunjukan 

gambar gerak atau kinetoscope, meninggalkan rencana awalnya mengeksploitasi 

peluar komersial film karena ia merasa penayangan film layar lebar kepada banyak 

penonton sekaligus akan segera menghabiskan pasar. Namun keberhasilan 

penayangan pertama itu mengubah film dari seni bisnis, dan para pengusaha 

menggatikan posisi para penemu untuk mencari laba sebesar-besarnya. Praktik 

produksi, distribusi dan penayangan massal secara menjadi ciri industri film hingga 

setengah abad kemudian ( William l. Rivers – Jay W. Jensen Theodore Petersen. 

2003:197). 

2.2.2 Industri Film di Indonesia 

  Film merupakan gambar hidup yang di sebut movie.Film secara kolektif dapat 

disebut sebagai sinema.Sinema merupakan sumber dari kata kinematik atau 

gerak.Filmmerupakan lapisan-lapisan cairan selulosa.biasa dikenal didunia para 

sineas sebagai seluloid. 

  Film adalah sekedar gambar yang bergerak, dan pergerakannya disebut 

sebagai intermitten movement, gerakan yangmuncul hanya karena keterbatasan 

kemampuan mata dan otakmanusia menangkap sejumlah pergantian gambar dalam 

sepersekiandetik. Film merupakan media yang sangat berpengaruh, melebihi media-



24 
 

mediayang lain, karena secara audio dan visual film bekerja samadengan baik dalam 

membuat penontonnya tidak bosan dan lebihmudah mengingat, karena formatnya 

yang menarik. 

  Definisi Film Menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni danbudaya 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 

mekanik, eletronik, dan atau lainnya. 

 Di Indonesia, film pertamakali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di 

Batavia (Jakarta). Pada masa itu film disebut “Gambar Idoep”.Pertunjukkan film 

pertama digelar di Tanah Abang.Film adalah sebuah film dokumenter yang 

menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag.Film ini juga 

menampilkan profil keluarga kerajaan Belanda. Tahun 1910 sendiri tercatat sebagai 

tahun kegiatan pembuatan film yang lebih bersifat pendokumentasian tentang hindia 

belanda agar ada pengenalan yang lebih akrab antara negeri belanda dengan negeri 

jajahan ( Riyadi Gunawan. 1990:21).  

 Film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimpor 

dari Amerika.Film-film impor ini berubah judul ke dalam bahasa Melayu.Film cerita 

impor ini cukup laku di Indonesia.Jumlah penonton dan bioskop pun meningkat.Daya 

tarik tontonan baru ini ternyata mengagumkan.Film lokal pertama kali diproduksi 

pada tahun 1926.Sebuah film cerita yang masih bisu.Agak terlambat memang.Karena 
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pada tahun tersebut, di belahan dunia yang lain, film-film bersuara sudah mulai 

diproduksi.  

2.3 Lembaga Sensor Film  

Sebelum mendapatkan tanyang dibioskop sebuah film harus melalui tahap 

verifikasi dari Lembaga Sensor Indonesia (LSI). Media atau lembaga tersebut 

menyatakan atau memberikan sebuah  sensor film jika film tersebut sesuai dengan 

apa yang sudah rincikan dalam sebuah undang-undang republik indonesia nomer 33 

tahun 2009 tentang perfilman. 

 Sensor Film  

Pasal 57 

(1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib 

memperoleh surat tanda lulus sensor. 

(2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah 

dilakukan penyensoran yang meliputi: 

a.   penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu 

film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. 

b.   penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan 

kepada khalayak umum dan 

c.   penentuan penggolongan usia penonton film. 
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(3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan 

film. 

Pasal 58 

(1) Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) 

dan ayat (3) dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen. 

(2) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 

ibukota negara Republik Indonesia. 

(3) Lembaga sensor film bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. 

(4) Lembaga sensor film dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. 

Pasal 59 

Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterbitkan 

oleh lembaga sensor film. 

Pasal 60 

(1) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) 

melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman dan criteria sensor film yang 

mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

(2) Lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog 
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dengan pemilik film yang disensor. 

(3) Lembaga sensor film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, 

adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria 

sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik film yang disensor untuk 

diperbaiki. 

(4) Lembaga sensor film mengembalikan iklan film yang tidak sesuai dengan isi film 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) kepada pemilik iklan film 

untuk diperbaiki. 

(5) Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah 

terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

Pasal 61 

(1) Lembaga sensor film memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan 

criteria sensor film. 

(2) Lembaga sensor film membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati 

pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film. 

(3) Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria 

sensor kepada pemilik film agar dapat menghasilkan film yang bermutu. 
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2.4 Macam-macam Genre Film 

 Genre Film kemudian dapat diklasifikasi berdasarkan genre film itu 

sendiri.Terdapat beragam genre film yang biasa dikenal masyarakat selama ini, awal 

kemunculan genre film terbagi menjadi tiga yaitu thriller, romances, dan 

comedi.Dalam beberapa dekade thriller, romances, dan comedy teap menjadi yang 

terpopuler didalam setiap pembuatan film. Ketiga genre film tersebut muncul pada 

awal 1920 ( David Bordwell & Kristin Thompson. 2008:321).  

 Semenjak film banyak digemari oleh hampir semua masyarakat dunia genre 

film pun semakin berkembang dan sekarang banyak genre film yang terdapat dalam 

sebuah film. Genre film yang bermunculan seperti, Action adalah jenis film yang 

mengandung banyak gerakan dinamis para aktor dan aktris dalam sebagian besar 

adegan film, seperti halnya adegan baku tembak, perkelahian, kejar mengejar, 

ledakan, perang, dan lainnya. dan bukan Cuma itu saja sekarang genre film sudah 

menjadi banyak sebagai contoh  Adventure, Animation, Biography, Comedy, Crime, 

Documentary, Drama, Family, Fantasy, History, Horror, Musical, Mystery, Romance, 

Sci-Fi, Sport, Thriller, War mejadi sebuah genre film sekarang.  

2.5 Sifat Pesan Komunikasi dalam Film 

a.  Verbal 

 Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menduduki porsi 

besar.Karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran atau keputusan, lebih mudah 

disampaikan secara verbal ketimbang non verbal. Dengan harapan, komunikan (baik 

pendengar maun pembaca ) bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang 
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disampaikan. 

b. Non Verbal 

 Komunikasi Non Verbal adalah Komunikasi yang dipusatkan pada pesan yang 

dikomunikasikan tanpa kata-kata dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti 

komunikasi tubuh, wajah, dan mata serta komunikasi menurut ruang, sentuhan, 

parabahasa, dan waktu. 

c. Paralinguistik 

 Paralinguistik adalah jenis komunikasi yang berkaitan dengan cara bagaimana 

seseorang mengucapkan atau menyampaikan pesan. Paralinguistik dapat 

menunjukkan bagaimana suatu pembicaraan disampaikan sekaligus menunjukkan 

tentang keadaan emosi dan sikapnya. 

2.6 Struktur Pesan di Dalam Film 

  Sebuah film dibuah atas berbagai komponen atau bagian.Komponen itu dibuat 

untuk membangun sebuah film agar enak untuk dilihat dan dinikamati.Struktur dalam 

film dibagi menjadi dua bagian atau komponent-komponent dalam sebuah film. 

a. Narasi 

  Narasi atau cerita merupakan unsur yang penting dalam sebuah film. Narasi 

menjadi alat untuk menyampaikan makna dan pesan dalam teks film kepada 

penonton sehingga penonton dapat mudah memahami isi film tersebut. Narasi 

merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau 

peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri 

peristiwa itu.Narasi mencakup dua unsur dasar, yaitu perbuatan atau tindakan yang 

terjadi dalam suatu rangkaian waktu.Narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran 
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utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah 

peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Struktur narasi dapat dilihat dari 

komponen-komponen yang membentuknya: perbuatan, penokohan, latar, dan sudut 

pandangan. 

 Penokohan 

Penokohan merupakan  usaha untuk membedakan peran satu dengan peran 

yang lain. Perbedaan-perbedaan peran ini diharapkan akan diidentifikasi oleh 

penonton. Jika proses identifikasi ini berhasil, maka perasaan penonton akan 

merasa terwakili oleh perasaan peran yang diidentifikasi tersebut. Suatu misal 

kita mengidentifisasi satu peran, berbarti kita telah menngadopsi pikiran-

pikiran dan perasaan peran tersebut menjadi perasaan dan pikiran kita. 

 Sudut Pandang Penokohan  

Peran merupakan sarana utama dalam sebuah lakon, sebab dengan adanya 

peran maka timbul konflik.Konflik dapat dikembangkan oleh penulis lakon 

melalui ucapan dan tingkah laku peran. Dalam teater,  peran dapat dibagi-bagi 

sesuai dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh penulis lakon. Motivasi-

motivasi peran inilah yang dapat melahirkan suatu perbuatan peran.Peran-

peran tersebut adalah Protagonis suatu peran utama yang merupakan pusat 

atau sentral dari cerita.Keberadaan peran adalah untuk mengatasi persoalan-

persoalan yang muncul ketika mencapai suatu cita-cita. Persoalan ini bisa dari 

tokoh lain, bisa dari alam, bisa juga karena kekurangan dirinya sendiri. Peran 

ini juga menentukan jalannya cerita.Antagonis adalah peran lawan, karena dia 

seringkali menjadi musuh yang menyebabkan konflik itu terjadi.Tokoh 
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protagonis dan antagonis harus memungkinkan menjalin pertikaian, dan 

pertikaian itu harus berkembang mencapai klimaks.Tokoh antagonis harus 

memiliki watak yang kuat dan kontradiktif terhadap tokoh protagonis.Dan 

masih banyak dalam sebuah film sebuah penokohan. 

b. Sinematografi 

 Sinematografi adalah perlakuan sineas terhadap kamera serta stok 

filmnya.Unsure sinematografi secara umum dibagi menjadi tiga hal yakni kamera dan 

film, framing, dan durasi gambar. 

 Type Shot  

 Extreme Long Shot (ELS) 

Shot ini digunakan apabila gambar yang diambil adalah gambar yang 

sangat-sangat jauh, panjang, luas dan berdimensi lebar. Biasanya digunakan 

untuk memperkenalkan seluruh lokasi adegan dan isi cerita. Extreme long 

shot digunakan untuk komposisi gambar indah pada seluruh panorama. 

 Very Long Shot (VLS) 

Very long shot merupakan pengambilan gambar yang panjang, jauh, luas 

yang lebih kecil dari extreme long shot. Biasanya gambar-gambar yang 

diambil dengan very long shot ini diambil ditampilkan dalam film layar 

lebar.Utamanya pada opening-opening scene atau brinding scene, untuk 

mengambarkan adegan-adegan kolosal atau banyak objek misalnya adegan 

perang dipegunungan, atau adegan metropolitan dan sebagainya. 

 Long Shot (LS) 

Sebuah long shot sama dengan pengambilan gambar lainnya yang 
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menampakan keseluruan tubuh manusia atau lebih. Pengambilan gambar 

yang hanya memasukan manusia dari kepala hingga kaki. 

 Medium Long Shot (MLS) 

Pengambilan gambar medium long shot sering kali digunakan untuk 

memperkaya keindahan gambar. Medium long shot menampilkan obyek 

dalam jarak yang sangat dekat dengan penonton, akan tetapi tetap 

menunjukan bahasa tubuh subjek secara jelas. 

 Medium Shot (MS) 

Medium shot merupakan penampilan gambar yang lebih memberikan detail 

pada manusia. Karena gambar yang diambil adalah gambar yang 

menampilkan bagian tubuh dari pinggang ke atas. Sehingga bisa 

menampilkan detail yang jelas dari pada penampakan gmabar yang 

menampilkan keseluruhan tubuh. Dan biasanya shot ini menampilkan secara 

netral keseluruhan pokok subjeknya. Gambar ini mempresentasikan 

bagaimana biasanya manusia berinteraksi dengan orang lain dalam 

hidupnya disesuaikan dengan kebudayaan negaranya.medium shot biasanya 

mengambil tampilan pada saat dua orang berbicara, sehingga bisa membuat 

penonton merasa berada sejajar dengan orang yang ditampilkan. 

 Medium Close Up (MCU) 

Medium close up dapat dikategorikan sebagai komposisi “potret setangah 

badan”, dengan back ground yang masih dapat dinikamati. Pengambilan 

gambar ini memperdalam gambar dengan lebih mempertunjukan profil dari 

obyek yang direkam.Tampilan background menjadi hal kedua yang 
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diperhatikan.Yang terpenting adalah profil, bahasa tubuh, dan emosi tokoh 

utama dalam bingkai gambar ini dapat terlihat lebih jelas. 

 Close Up (CU) 

Pengambilan gambar close up merupaka pengambilan gambar utama yang 

biasanya menampilkan mimic wajah atau bagian tubuh yang dii nginkan 

dari ojek tersebut. Pengambilan gambar close up biasanya menampilkan 

identifikasi psikologi sebuah karakter yang memerlukan perkuatan rincian 

detail berbagai aksi. Pengambilan gambar close up ini menekan ruang 

secara jelas dan memberi batasan yang jelas antara penampilan aktor dan 

perasaan yang ditumbulkan oleh aktor dari bahasa tubuhnya.  

 Big Close UP (BCU)  

Pengambilan gambar ini lebih tajam dari pengambilan gambar close up. 

Sementara untuk produksi talk show dan kuis, shot ini digunakan terutama 

untuk menggambarkan reaksi penonton yang larut dalam pembicaraan talk 

show di studio.Tanpa kata-kata, tanpa bahasa tubuh, tanpa intonasi big close 

up sudah mewujudkan semuanya. Pada pengambilan gambar ini, depth of 

field akan sulit didapatkan, namun bagi sutradara televisi, kekurangan ini 

dianggap sebagai kekuatan, karena gambar yang tidak fokus akan memiliki 

nilai artistik tersendiri. 

 Extreme Close Up (ECU) 

Extreme close up banyak digunakan pada pembuatan video klip, pada 

pengambilan gambar ini kekuatan dan ketajaman hanya fokus pada satu 

obyek misalnya dapat dilakukan extreme close up pada hidung, mata, atau 
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alis saja. Pada pengambilan gambar ini, depth of field akan sangat sulit 

didapatkan karena kedekatan jarak objek dengan kamera. Seringkali apabila 

kamera diarahkan pada detail bagian mulut atau hidung, gambar akan 

menjadi tidak fokus. 

 Kamera Angle 

 High Angle 

Pengambilan gambar dari bagian atas.Bertujuan untuk menciptakan suatu 

gambar yang lebih dramatis danmenimbulkan misteri karena hanya sebuah 

gerakan atau situasi subjek saja yang nampak. 

 Straight Angle 

Pengambilan gambar dari standar dalam ketinggian pengambilan relatif 

sedang, kurang lebih sejajar dengan tinggi kita atau sejajar dengan sebuah 

tokoh yang diambil gambarnya. Maka gambar yang dihasilkan datar dan 

cenderung monoton bila dieksekusi tanpa varian lain. 

 Low Angle 

Pengambilan gambar dari sudut bawah. Sama seperti high angle dan sraight 

angle, low angle hanya sebagai patokan penempatan kamera dengan level 

ketinggian peletakannya dalam pengambilan gambar. 

 Camera Movement ( Pergerakan Kamera ) 

Pergerakan kamera adalah suatu untuk memudahkan komunikasi kepada 

operator kamera bagaimana menyebut arah gerak kamera yang dimaksudkan. 

Disebut pergerakan kamera maksudnya perangkat kamera ini berubah posisi 
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dalam proses pengambilan gambar. Ada beberapa pergerakan antara lain. 

 Planning 

Gerakan kamera menyampaikan secara mendatar horizontal ke arah kiri 

maupun kanan atau biasa disebut panright dan panleft.Namun tetap pada 

porosnya baik pada alat penyanggah tripod atau pun pada seorang 

kameramen. 

 Tilting 

Gerakan kamera secara vertikal kearah atas dan kebawah, namun secara 

prinsip masih sama dengan panning kamera masih berada pada tripod. 

Disebut tilt up jika gerakan kamera ke arah atas dan disebut tilt down jika 

gerakan kamera ke arah bawah. 

 Tracking 

Gerakan tracking biasanya menggunakan alat yang disebut dolly (sebuah 

alat yang digunakan sebagai penyangga tripod kamera dan bergerak diatas 

rel) atau biasa dengan hand held-canded camera (memanggul kamera) atau 

biasa dengan bantuan stabilizer (steadycam). Dalam tracking kamera ada 

dua istilah track in dan track out digunakan apabila pergerakan kamera maju 

atau mundur. 

2.7 Hubungan antara Peran Protagonis dan Antagonis dengan Tipe Shot 

Dalam dunia film sebuah jalan cerita dapat disampaikan dan dinikmati oleh 

penonton didasari dari gambar yang disampaikan atau sebuah visualisasi yang 

disampaikan kepenonton dapat dinikmati dan dipahami.Tidak itu saja sebuah peran 

dalam jalan sebuah cerita film juga mempengaruhi kelangsuangan sebuah film.Setiap 
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film pasti mempunyai seorang artis yang dijadikan peran protagonis dan antagonis. 

Peran tersebut juga dapat menerangkan ide cerita dalam kelangsungan sebuah 

film tersebut. Hubungan antara peran protagonis dan antagonis dengan teknik shot 

merupakan suatu hal vital yang harus benar-benar dipahami dan diserasikan sebab 

keduanya merupakan satu jalan cerita film yang dapat membawa penonton mengerti 

tentang film tersebut dan dapat memahami maksud film tersebut. Pengambilan 

gambar atau shot yang diambil dalam suatu peran memiliki makna sendiri atau arti 

sendiri. Pengambilan shot juga bisa memberika sebuah drama visual tanpa harus 

sebuah peran mengucapkan kalimat untuk mengerti sebuah pesan yang disampaikan 

dalam sebuah frame shot tersebut. Jadi dalam sebuah shot dan peran tidak dapat 

dipisahkan karena sebuah vsual didalam frame memiliki makna dan pengertian 

tersendiri yang dirasakan suatu peran antagonis atau pun peran protagonisa. Hal 

demikian yang membuat sebuah cerita dapat dinikmati dan tersampaikan kepada 

penonton. 

2.8 Definisi Konseptual   

a. Film  

 Film adalah media untuk merekam gambar yang menggunakan seluloid 

sebagai bahan dasarnya. Terdiri dari berbagai macam ukuran lebar pita, seperti 16 

mm dan 35 mm.( Heru Effendy. 2009:10) 

b. Tipe shot  

 Tipe shot adalah teknik yang mengacu pada jarak antara subyek dan kamera, 

biasanya memiliki tiga posisi dasar yaitu long shot, medium shot, close up, dan 

extreme close up. Tetapi ada tiga posisi alternatif yang tampak dan bisa dilaksanakan 



37 
 

sebagai variasi dari tiga posisi dasar. Pada dasarnya teknik pembentukan shot 

memiliki berbagai model yaitu:Extreme Long Shot (ELS), Very Long Shot (VLS), 

Long Shot (LS), Medium Long Shot (MLS), Medium Shot (MS), Medium Close Up 

(MCU), Close Up (CU), Big Close UP (BCU) ,Extreme Close Up (ECU). Dan tidak 

cuma itu saja pembentukan shot juga didapat dari sudut pengambilan gambar yang 

dimana dibagai menjadi tiga yaitu: High Angle, Straight Angle, Low Angle. Dan 

didalam pengambilan gambar atau shot juga didapa pergerakan kamera yang untuk 

memudahkan komunikasi kepada operator kamera dan pergerakan kamera yang 

dimaksud perangkat kamera berubah posisi dalam proses pengambilan gambar. Ada 

beberapa pergerakan kamera antara lain Planning, tilting, dan tracking. 

 




