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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Film 

2.1.1. Pengertian Film 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, 

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 atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 

mekanik, eletronik, dan lainnya. Menurut peneliti definisi ini perlu 

diperbaharui karena saat ini film tidak lagi menggunakan pita seluloid, 

melainkan dapat berbentuk file. 

Selain itu, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan film dengan 

berbagai macam pemikirannya. Menurut Arsyad (2003:45) film merupakan 

kumpulan dari beberapa gambar yang berada di dalam frame, dimana frame 

demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga 

pada layar terlihat gambar itu menjadi hidup. Film bergerak dengan cepat dan 

bergantian sehingga memberikan daya tarik tersendiri. Lain halnya menurut 

Baskin (2003: 4) film merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa 

dari berbagai macam teknologi dan berbagai unsur-unsur kesenian. Film jelas 

berbeda dengan seni sastra, seni lukis, atau seni memahat. Seni film sangat 
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mengandalkan teknologi sebagai bahan baku untuk memproduksi maupun 

eksibisi ke hadapan penontonnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa film merupakan salah satu media komunikasi massa yang 

menampilkan serangkaian gambar bergerak dengan suatu jalan cerita yang 

dimainkan oleh para pemeran yang diproduksi untuk menyampaikan suatu 

pesan kepada para penontonnya. 

2.1.2. Unsur Film 

Menurut Krissandy (2014: 13) ada dua unsur yang membantu kita 

untuk memahami sebuah film di antaranya adalah unsur naratif dan unsur 

sinematik, keduanya saling berkesinambungan dalam membentuk sebuah 

film. Unsur ini saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pembentukan film. 

a. Unsur Naratif, berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. 
Oleh karena itu, setiap film tidak akan pernah lepas dari unsur 
naratif. Unsur ini meliputi pelaku cerita atau tokoh, permasalahan 
dan konflik, tujuan, lokasi, dan waktu. 
1) Pemeran/tokoh. Dalam film, ada dua tokoh penting untuk 

membantu ide cerita yaitu pemeran utama dan pemeran 
pendukung. Pemeran utama adalah bagian dari ide cerita dalam 
film yang diistilahkan protagonis, dan pemeran pendukung 
disebut dengan istilah antagonis yang biasanya dijadikan 
pendukung ide cerita dengan karakter pembuat masalah dalam 
cerita menjadi lebih rumit atau sebagai pemicu konflik cerita. 

2) Permasalahan dan konflik. Permasalahan dalam cerita dapat 
diartikan sebagai penghambat tujuan, yang dihadapi tokoh 
protagonis untuk mencapai tujuannya, biasanya di dalam cerita 
disebabkan oleh tokoh antagonis. Permasalahan ini pula yang 
memicu konflik antara pihak protagonis dengan antagonis. 
Permasalahan bisa muncul tanpa disebabkan pihak antagonis. 

3) Tujuan. Dalam sebuah cerita, pemeran utama pasti memiliki 
tujuan atau sebuah pencapaian dari karakter dirinya, biasanya 
dalam cerita ada sebuah harapan dan cita-cita dari pemeran 
utama, harapan itu dapat berupa fisik ataupun abstrak (non-
fisik). 
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4) Ruang/lokasi. Ruang dan lokasi menjadi penting untuk sebuah 
latar cerita, karena biasanya, latar lokasi menjadi sangat penting 
untuk mendukung suatu penghayatan sebuah cerita. 

5) Waktu. Penempatan waktu dalam cerita dapat membangun 
sebuah cerita yang berkesinambungan dengan alur cerita. 

b. Unsur Sinematik, adalah unsur yang membantu ide cerita untuk 
dijadikan sebuah produksi film. Karena unsur sinematik merupakan 
aspek teknis dalam sebuah produksi film. Ada empat elemen yang 
mendukung unsur sinematik, diantaranya yaitu: 
1) Mise-en-scene. Sebagai mata kamera, karena meliputi segala hal 

yang ada di depan kamera. Mise-en-scene memiliki empat 
elemen pokok yaitu, setting atau latar, tata cahaya, kostum dan 
make-up, dan akting atau pergerakan pemain 

2) Sinematografi, adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya 
serta hubungan antara kamera dengan obyek yang akan diambil 
gambarnya. 

3) Editing. Proses penyatuan dan pemberian efek pada sebuah 
gambar (shot) ke gambar (shot) lainnya. 

4) Suara, yaitu Segala hal dalam film yang mampu ditangkap 
melalui indera pendengaran. 

 
Pendapat ini menunjukkan bahwa film dibentuk oleh dua komponen 

utama yakni unsur naratif dan sinematik. Unsur naratif terkait dengan aspek 

cerita atau tema film dan unsur sinematik terkait aspek teknis produksi film. 

Kedua unsur tersebut saling melekat dan membentuk suatu karya seni yang 

disebut sebagai film. 
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2.1.3. Jenis Film 

Film memiliki beberapa jenis penyampaian pesan dan penyampain 

makna itu semua tergantung seperti apa cara penyampaian yang akan dibuat. 

Pratista (2008: 21) membagi film menjadi tiga jenis yakni: film dokumenter, 

film fiksi, dan film eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas cara 

penyampaiannya, yaitu naratif (cerita) dan non-naratif (non cerita). Film fiksi 

memiliki struktur naratif yang jelas, sementara film dokumenter dan 

eksperimental tidak memiliki struktur narasi yang jelas. Berikut ini penjelasan 

deskripsinya: 

a. Film Dokumenter 
Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, 
peristiwa dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak 
menciptakan suatu peristiwa atau kejadian namun merekam 
peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Film 
dokumenter juga tidak memiliki tokoh antagonis maupun 
protagonis. 

b. Film Fiksi 
Film fiksi terikat oleh plot. Dari sisi cerita, film fiksi sering 
menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata serta memiliki 
konsep pengadegan yang telah dirancang sejak awal. Struktur film 
biasanya terikat dengan kausalitas. Cerita juga biasanya memiliki 
karakter (penokohan) seperti antagonis dan protagonis, jelas sangat 
bertolak belakang dengan jenis film dokumenter. 

c. Film Eksperimental 
Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda 
dengan dua jenis film lainnya. Film eksperimental tidak memiliki 
plot namun tetap memiliki struktur. Strukturnya sangat dipengaruhi 
oleh insting subyektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta 
pengalaman batin mereka. Film-film eksperimental umumnya 
berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami. Hal ini disebabkan 
karena mereka menggunakan simbol-simbol personal yang mereka 
ciptakan sendiri. 

 
Pendapat ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis film yang 

berbeda secara struktur dalam cara penyampaiannya. Ketiga jenis film 

tersebut adalah film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Film 
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documenter dan film fiksi disampaikan secara naratif (cerita), sedangkan film 

eksperimental disampaikan secara non-naratif (non cerita). 

 

2.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Film merupakan salah satu alat komunikasi massa, tidak bisa kita pungkiri 

antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang panjang dalam kajian para ahli 

komunikasi. Menurut Oey Hong Lee (dalam Sobur, 2004:126), film merupakan 

alat komunikasi massa yang muncul pada akhir abad ke-19. Film merupakan alat 

komunikasi yang tidak terbatas ruang lingkupnya dimana di dalamnya menjadi 

ruang ekspresi bebas dalam sebuah proses pembelajaran massa. Kekuatan dan 

kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, yang membuat para ahli film 

memiliki potensi untuk mempengaruhi membentuk suatu pandangan di 

masyarakat dengan muatan pesan di dalamnya. Hal ini didasarkan atas argumen 

bahwa film adalah potret dari realitas di masyarakat. Film selalu merekam realitas 

yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan kemudian 

memproyeksikanya ke dalam layar (Sobur, 2004: 126-127). Pendapat ini 

menyatakan bahwa film berpotensi sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat dengan mempengaruhi pandangan mereka tentang sesuatu hal 

berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagai bagian dari proses pembelajaran.  

Film sebagai suatu bentuk karya seni, banyak maksud dan tujuan yang 

terkandung di dalam pembuatannya. Hal ini dipengaruhi juga oleh pesan yang 

ingin disampaikan oleh pembuat film tersebut. Meskipun cara pendekatannya 

berbeda, dapat dikatakan setiap film mempunyai suatu sasaran, yaitu menarik 

perhatian orang terhadap muatan masalah-masalah yang dikandung. Selain itu 

film dirancang untuk melayani keperluan publik terbatas maupun publik tak 
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terbatas (Sumarno, 1996:10). Hal ini disebabkan pula adanya unsur ideologi dari 

pembuat film di antaranya unsur budaya, sosial, psikologis, penyampaian bahasa 

film, dan unsur yang menarik ataupun merangsang imajinasi khalayak (Irawanto, 

1999:88). Berdasarkan pendapat Sumarno dan Irawanto di atas, maka film dapat 

menjadi sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan kepada 

publik sasaran berdasarkan ideologi dari pembuatnya. 

 
2.3. Pesan Dalam Film 

Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan 

maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti 

dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Agar pesan dapat diterima dari 

pengguna satu ke pengguna lain, proses pengiriman pesan memerlukan sebuah 

media perantara agar pesan yang dikirimkan oleh sumber dapat diterima dengan 

baik oleh penerima. Dalam proses pengiriman tersebut, pesan harus dikemas 

sebaik mungkin untuk mengatasi gangguan yang muncul dalam transmisi pesan, 

agar tidak mengakibatkan perbedaan makna yang diterima oleh penerima.  

Dalam penelitian ini yang perlu dibahas adalah pesan karena pesan 

termasuk komponen komunikasi. Pesan merupakan salah satu komponen dalam 

kamunikasi yang harus dipenuhi, selain komunikator dan komunikan. Karena 

dalam komunikasi kalau salah satu dari ketiga komponen ini tidak ada maka kerja 

komunikasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Proses penyampaian 

pesan, cara, atau teknik penyampaian pesan merupakan salah satu indikator bagi 

keberhasilan aktivitas komunikan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemberitahuan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tertulis
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_perantara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Makna
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Dalam penyampaian pesan yang efektif, sebaiknya pesan yang 

disampaikan komunikator dapat menghasilkan feedback, maka harus memiliki 

kriteria-kriteria sebagai berikut:  

a. Pesan yang hendak disampaikan harus disusun secara sistematis. 

Untuk menyusun sebuah pesan, baik berupa pidato maupun percakapan, 

maka harus mengikuti urutan-urutan, misalnya dalam bentuk tulisan, maka ada 

pengantar, pernyataan, argumen, dan kesimpulan. Sedangkan dalam retorika, 

urutan-urutannya sebagaimana saran Aristoteles dikembangkan menjadi enam 

macam, yaitu urutan deduktif, induktif, krono-logis, logis, spesial, dan topikal. 

Dalam hal ini, penulis memilih urutan topikal, yaitu bahwa pesan komunikasi 

hendak-nya disusun berdasarkan topic pembicaraan, dimulai dari yang penting 

kepada yang kurang penting, dari yang mudah kepada yang sukar, dari hal-hal 

yang dikenal ke hal-hal yang asing. Allan H. Monroe membuat teknik 

penyusunan pesan yang kemudian disebut “motivated sequence” (T. Suprapto, 

1994:42) dan ini merupakan teknik penyusunan pesan paling terkenal dan 

paling awal dilakukannya, yaitu: attention (perhatian), need (kebutuhan), 

satisfaction (kepuasan), visualization (visualisasi), dan action (tindakan) 

Menurut pendapat Monroe (dalam T. Suprapto, 1994:42) tersebut, bahwa 

jika ingin mempengaruhi orang lain, maka terlebih dahulu merebut 

perhatiannya, kemudian membangkitkan kebutuhannya, berikan petunjuk pada 

orang tersebut bagaimana cara memuaskan kebutuhan tersebut, kemudian 

berikan gambaran dalam pikirannya mengenai keuntungan dan kerugian yang 

akan diperoleh apabila menerapkan atau tidak menerapkan gagasan tersebut, 



18 
 

dan pada akhirnya memberi dorongan kepadanya agar mau mengambil 

tindakan. 

b. Pesan yang disampaikan komunikator harus mampu menarik perhatian 

komunikan 

Dalam buku How Communication Works?, Wilbur Shramm 

mengetengahkan apa yang disebut sebagai the condition of success in 

communication. Schramm menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang 

komunikator menyiapkan pesan komunikasi yang efektif. Menurut Schramm 

bahwa pesan yang menarik adalah pesan yang memiliki keterkaitan dengan 

sesuatu yang dibutuhkan komunikan sekaligus memberikan caracara untuk 

mendapatkan kebutuhan tersebut. Jika pesan tidak terkait dengan kebutuhan 

komunikan, terlebih tidak memberikan cara bagaimana mendapatkan 

kebutuhan yang dimaksudkan, maka pesan yang disampaikan komunikator itu 

dianggap tidak penting, dan karena dianggap tidak penting maka komunikan 

tidak akan memperhatikan pesan tersebut. Oleh karenanya, sebelum 

menyampaikan pesan komunikasinya, komunikator hendaknya melakukan 

identifikasi kebutuhan yang diinginkan audience (komunikan). 

Di samping itu, komunikan juga akan tertarik dengan pesan-pesan yang 

memberikan solusi bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang 

dialaminya. Terlebih jika permasalahan tersebut pernah dialami langsung oleh 

komunikator, dan berhasil diatasinya. Maka solusi pemecahan masalah itu akan 

dianggap sebagai sesuatu yang penting dan menarik oleh komunikan. Disini 

perlu adanya upaya identifikasi permasalahan oleh komunikator sebelum 

menyampaikan pesan komunikasinya kepada audience. Pada ranah ini, 
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komunikator seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi 

permasalahan di lapangan. Kesulitan mengindentifikasi permasalahan itu 

disebabkan oleh faktor budaya, psikologis, dan sebagainya. 

c. Pesan harus mudah dipahami oleh komunikan 

Dalam menyampaikan pesan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor 

semantis, yakni menyangkut penggunaan bahasa sebagai alat untuk 

menyalurkan fikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Agar 

komunikasi berjalan lancar, maka gangguan semantik ini harus diperhatikan 

oleh komunikator, sebab jika terjadi kesalahan ucap atau kesalahan tulis, maka 

akan menimbulkan salah pengertian (mis-understanding), atau salah tafsir 

(mis-interpretation), yang pada gilirannya dapat menimbulkan salah 

komunikasi (mis-communication). Salah ucap seringkali disebabkan oleh 

terlalu cepatnya komunikator dalam menyampaikan pesan.  

Maksud komunikator ingin mengatakan “kedelai”, tapi yang terucap 

“keledai”, “demokrasi” menjadi “demonstrasi”, “partisipasi” menjadi 

“partisisapi”. Terkadang, gangguan semantis bisa juga disababkan oleh aspek 

antropologis, yaitu kata-kata yang sama bunyinya dan tulisannya, tetapi 

mempunyai makna yang berbeda, seperti “Atos” bahasa Sunda berbeda dengan 

“Atos” bahasa Jawa. “Rampung” Sunda lain dengan “Rampung” Jawa, dan 

sebagainya. Komunikator dalam menyampaikan pesannya terkadang 

menggunakan istilah-istilah yang mengandung pengertian konotatif 

(mengandung makna emosional atau evaluatif disebabkan oleh latar belakang 

kehidupan dan pengalaman se-seorang), sehingga menimbulkan salah tafsir 

pada diri komunikan. Agar komunikasi berjalan efektif, bahasa yang 
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adigunakan sebaiknya yang mengandung pengertian denotatif (mengandung 

makna seperti yang tercantum dalam kamus dan diterima secara umum oleh 

kebanyakan orang yang memiliki kesamaan budaya dan bahasanya). 

Pesan yang disampaikan dalam film seharusnya dapat menimbulkan 

berbagai dampak yang mampu mempengaruhi dan menimbulkan efek-efek 

tertentu. Suatu media massa, termasuk media film, semua pesan yang 

terkandung dapat ditangkap dan dipahami dengan cara menganalisanya. Oleh 

karena iitu, pada dasarnya studi tentang media massa mencakup pencarian 

pesan dan makna yang terdapat di dalamnya. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa agar 

pesan dari komunikator dapat tersampaikan secara efektif kepada komunikan, 

maka penyusunan suatu pesan tidak boleh asal-asalan, monoton atau terlalu 

umum, dan sukar dipahami oleh komunikan. Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) 

kriteria penyampaian pesan yang efektif agar pesan menghasilkan suatu 

feedback dari komunikan, yaitu pesan disusun secara sistematis, dapat menarik 

perhatian, dan mudah dipahami oleh komunikan.   

 

2.4. Kepemimpinan 

2.4.1. Pengertian Kepemimpinan 

Pada dasarnya pengertian tentang kepemimpinan sangat bervariasi 

sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. 

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Rivai 
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dan Mulyadi, 2009:2). Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai 

peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-

aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja 

kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar 

kelompok atau organisasi. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh 

Mohyi (2005:161), ”kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi, 

mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan atau mempengaruhi orang lain 

(bawahan) untuk melaksanakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan”. 

Adapun menurut Thoha (2004:256), ”kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk membangkitkan semangat orang lain dan memiliki semangat total 

terhadap usaha mencapai tujuan organisasi”.  

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan 

para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal 

ini yaitu: (1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan 

maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan 

antara pemimpin dan anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya 

kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk 

mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara (Rivai dan 

Mulyadi, 2009: 5). 

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin 

dalam menggerakkan individu yang dipimpinnya dengan menggunakan 
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berbagai macam cara (seperti mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, 

mengorganisir) dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

2.4.2. Teori dan Model Kepemimpinan 

Menurut Rivai dan Mulyadi (2009:10) terdapat beberapa teori dan 

model yang menggambarkan kepemimpinan yang efektif, di antaranya 

adalah: 

a. Teori dan Sifat 
Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik 

khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan 
keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menentukan pada atribut-
atribut pribadi dari para pemimpin. Teori ini didasarkan pada 
asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan 
dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain seperti 
energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, 
pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasif 
yang tidak tertahankan. Teori kepemimpinan ini menyatakan 
bahwa keberhasilan manajerial disebabkan karena memiliki 
kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. 
1) Inteligensia 

Ralph Stogdill (1992) mengemukakan bahwa para pemimpin 
lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Perbedaan intelegensia 
yang ekstrem antara pemimpin dan pengikut ynag dapat 
menimbulakan gangguan. Sebagai contoh, seorang pemimpin 
dengan IQ yang cukup tinggi berusaha untuk mempengaruhi 
suatu kelompok yang anggotanya memiliki IQ rata-rata 
kemungkinan tidak akan mengerti mengapa anggota-anggotanya 
tidak memahami persoalannya.  

2) Kepribadian  
Beberapa hasil penelitian menyiratkan bahwa sifat kepribadian 
seperti kesiagaan, keaslian, integritas pribadi, dan percaya diri 
diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif. 

3) Karakteristik fisik 
Studi mengenai hubungan antara kepemimpinan yang efektif 
dan karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, 
dan penampilan memberikan hasil-hasil yang bertolak belakang. 

b. Teori Keperibadian Perilaku 
Di akhit tahun 1940-an para peneliti mulai mengeksplorasi 

pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan 
keefektifan kepemimpinan seseoarang. Mereka menemukan sifat-
sifat. Mereka peneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari 
pengikut-pengikutnya.  
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1) Pemimpin yang  job-centered 
2) Berorientasi pada tugas menerapkan pengawasan ketat. 
3) Pemimpin yang berpusat pada bawahan  
4) Mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan.  

c. Teori Kepemimpinan Situasional 
Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan 

bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, 
dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan 
tertentu. Kepemimpinan ini mensyaratkan pemimpin untuk 
memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. 

 

2.4.3. Pendekatan Terbaru dalam Kepemimpinan 

Rivai dan Mulyadi (2009:27) menutup tinjauan mengenai teori 

kepemimpinan yaitu dengan menyajikan tiga pendekatan lebih baru terhadap 

persoalan: suatu teori antribusi kepemimpinan, kepemimpinan karismatik, 

kepemimpinan transaksioanal versus transformasional. 

a. Teori Atribusi Kepemimpinan 
Teori ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu 
atribusi yang dibuat orang mengenai individu lain.  

b. Teori Kepemimpinan Karismatik 
Teori kepemiminan Karismatik merupakan suatu penjagaan dari 
teori-teori atribusi. Teori ini mengemukakan bahwa pengikutnya 
membuat atribusi (perhubungan) dari kemampuan kepemimpinan 
yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-
perilaku tertentu. Telaah mengenai kepemimpinan karismatik 
sebagian besar telah diarahkan pada mengidentifikasi perilaku-
perilaku yang membedakan pemimpin karismatik dibanding 
mereka yang non karismatik. 

c. Kepemimpinan Transaksional Versus Transformasional 
Pemimpin transaksional, pemimpin yang memandu atau 
memotivasi pengikutnya dalam arah tujuan yang ditegakkan 
dengan memperjelas peran dan tugas. Pemimpin transformasional, 
pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan 
intelektual yang diindividualkan, dan memiliki kharisma. 
 

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam teori kepemimpinan 

terus mengalami perkembangan berdasarkan hasil-hasil pemikiran dan 

penelitian dari para ahli. Terdapat 3 (tiga) pendekatan terbaru tentang 
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kepemimpinan, yaitu atribusi kepemimpinan, kepemimpinan karismatik, dan 

kepemimpinan transaksional versus transformasional. 

 

2.5. Kepemimpinan Dalam Organisasi 

Daya tarik kepemimpinan sebagai subyek penelitian dan berbagai konsep 

kepemimpinan yang berbeda telah menghasilakan literatur yang sangat luas 

bahasanya dan membingungkan. Upaya untuk menyusun literatur berdasarkan 

pendekatan atau pandangan utama tidaklah terlalu berhasil. Satu cara yang lebih 

berguna untuk menggolongkan teori dan riset kepemimpinan adalah menurut jenis 

variabel yang paling diberikan penekanan.  

Tiga jenis yang relevan untuk memahami efektivitas kepemimpinan 

adalah: (1) karakteristik pemimpin, (2) karakteristik pengikut, (3) karakteristik 

situasi.  Sebagian besar teori kepemimpinan lebih menekankan pada suatu 

kategori tertentu sebagai dasar utama untuk menjelaskan kepemimpinan yang 

dikembangkan pada setengah abad terakhir lebih menekankan pada karakteristik 

pemimpin, dan penekanan itu biasanya diterapkan untuk mambatasi fokus hanya 

pada karakter kepemimpinan, yaitu ciri, perilaku, atau kekuasaan. Oleh 

karenanya, menurut Yukl (2010:12) bahwa akan bermanfaat jika menggolongkan 

teori dan penelitian empiris ke dalam lima pendekatan berikut ini: (1) pendekatan 

ciri, (2) pendekatan perilaku, (3) pendekatan kekuasaan-pengaruh, (4) pendekatan 

situasional, dan (5) pendekatan terpadu. Setiap pendekatan ini dijelaskan lebih 

lanjut berikut ini. 

1. Pendekatan Ciri 

Salah satu pendekatan yang paling awal untuk mempelajari 

kepemimpinan adalah pendekatan ciri. Pendekatan in menekankan pada sifat 
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pemimpin seperti kepribadian, motivasi, nilai, dan keterampilan. Yang mendasi 

pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa oarng mempunyai bakat 

memimpin yang memiliki ciri tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Teori 

kepemimpinan yang paling awal menyatakan bahwa keberhasilan manajerial 

disebabkan oleh kemampusn luar biasa seperti memilki energi yang tidak kenal 

lelah, intuisi kepengolaan, pandangan pada masa depan, dan keuatan untuk 

membujuk yang tidak dapat ditolak. Ratusan dtudi tentang ciri-ciri yang 

dipelajari antara tahun 1930-an sampai 1940-an berusaha mengungkap ciri 

kualitas yang langka ini, tetapi usaha riset yang luar biasa gagal menemukan 

sebagai ciri yang dapat menjamin suksesnya kepemimpinan. 

Salah satu alasan yang dapat menjelaskan kegagalan ini adalah 

kurangnya perhatian terhadap variabel antara dalam rantai sebab-akibat yang 

dpat menjelaskan bagaimana ciri dapat mempengaruhi hasil tertunda seperti 

kinerja kelompok atau kemajuan pemimpin. Metode riset utama mencari 

korelasi yang signifikan antara sifat yang individual pemimpin dan kriteria 

keberhasilan pemimpin, tanpa melakukan pengujian terhadap proses terjadinya. 

Namun, terbukti dari desain penelitian yang semakin baik yang terakumlasi 

dari tahun ke tahun, para peneliti melakukan kemajuan dalam mengungkap 

bagaimana ciri pemimpin yang berhubungan dengan perilaku dan efektivitas 

kepemimpinan.  

2. Pendekatan Perilaku 

Pendekatan perilaku diawali pada tahun 1950-an setelah para peneliti 

tidak puas dengan pendekatan ciri dan mulai memberikan perhatian yang lebih 

mendalam terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer dalam 
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pekerjanya. Penelitian perilaku kemudian terbagi dalam dua sub kategori. 

Pertama peneliti menguji bagaimana manajer menggunakan waktunya dan 

pola aktivitas, tanggung jawab dan fungsi spesifik dari pekerjaan manjerial. 

Sebagian peneliti juaga menyelidiki bagaimana para manajer menanggulangi 

permintaan, keterbatasan dan konflik peran dalam pekerjaan mereka. Sebagian 

besar penelitan terhadap pekerjaan manajerial menggunakan metode deskriptif 

untuk mengumpulkan data seperti observasi langsung, catatan-catatan, 

kuesioner deskripsi pekerjaan dan anekdot yang diperoleh wawancara. 

Meskipun penelitian ini tidak didesain untuk langsung menilai efektivitas 

kepemimpinan, namun sangat bermanfaat sebagai pengetahuan dalam subyek 

ini. Efektivitas kepeimpinan sebagaian tergantung pada kemampuan pemimpin 

menyelesaikan masalah konflik peran, menanggulangi permintaan, mengenali 

kesempatan dan menenggulangi keterbatasan. 

Sub kategori lainnya dari pendekatan perilaku adalah perhatian utama 

dalam mengidentifikasi perilaku kepemimpinan yang efektif. Metode 

penelitian yang lebih yang lebih disukai adalah studi survey lapangan yang 

menggunakan kuesioner deskripsi perilaku. Dalam 50 tahun terakkhir terdapat 

ratusan studi survey yang telah menguji korelasi antara perilaku 

kepemimpinan. Sebagian kecil studi menggunakan eksperimen di 

laboratorium, eksperimen di lapangan, atau peristiwa-peristiwa penting untuk 

menentukan bagaimana perilaku pemimpin yang efektif berbeda dengan 

pemimpin yang tidak efektif.  

3. Pendekatan Kekuatan-Pengaruh 
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Penelitian kekuatan pengaruh menguji proses pengaruh yang terjadi 

antara pemimpin dengan pengikutnya. Atas ciri dan perilaku, beberapa 

penelitian mengenai kekuatan pengaruh memiliki pandangan yang terfokus 

pada pemimpin dengan asumsi implisit bahwa sebab-akibat adalah satu arah 

(pemimpin bertindak dan pengikutnya memberikan reaksi). Penelitian berusaha 

menjelaskan efektivitas kepemimpinan berdasarkan jumlah dan jenis kekuatan 

yang dimiliki oleh pemimpin dan bagaimana kekuatan itu digunakan. Kekuatan 

ditinjau sebagai sesuatu yang penting bukan hanya untuk mempengaruhi 

bawahan tetapi juga mempengaruhi rekan sekerja, atasan, orang berada di luar 

organisasi, seperti klien dan pemasok. Metodologi favorit yang digunakan 

adalah kuesioner survey untuk menghubungkan kekuatan pemimpin dengan 

berbagai ukuran efektivitas kepemimpinan. 

Penelitian kekuatan pengaruh yang lainnya menggunakan pertanyaan 

dan peristiwa deskriptif untuk menentuakn bagaimana pemimoin uaitu 

mempengaruhi sikap dan perilaku para pengikutnya. Studi mengenai taktik 

pengaruh dapat dipandang sebagai jembatan yang ssssssrmenghubungkan 

antara pendekatan kekuatan pengaruh dengan pendekatan perilaku. 

Penggunaan taktik pengaruh yang berbeda-beda itu dibandingkan berdasarkan 

efektivitas relatif taktik itu untuk mendorong pengikut melakukan apa yang 

diinginkan oleh pemimpin.  

Kepemimpinan partisipatif sangat memperhatikan pembagian 

kekuasaan dan pemberdayaan para pengikutnya, tetapi juga sangat berakar 

pada tradisi penelitian perilaku. Banyak studi penting menggunakan kuesioner 

untuk membuat korelasi antara persepsi bawahan terhadap pemimpin yang 
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partisipatif dengan kriteria efektivitas kepemimpinan seperti kepuasan, usaha, 

dan kinerja bawahan. Eksperimen di laboratorium dan di lapangan digunakan 

untuk membandingkan kepemimpinan yang otokratis dan partisipatif. 

Akhirnya, deskripsi studi kasus manajer yang efektif menguji tentang 

bagaimana mereka menggunakan konsultasi dan delegasi untuk memberi 

kepada para pengikut rasa ikut ambil bagian dalam pembuatan keputusan. 

4. Pendekatan Situasional 

Pendekatan situasional menekankan pentingnya faktor kontekstual 

yang mempengaruhi proses kepemimpinan, variabel situasional yang penting 

adalah karakteristik pengikutnya, sifat pekrjaan yang dilakukan oleh unit 

pemimpin, adalah organisasi, dan sifat lingkunagn eksternal. Pendekatan ini 

memilki dua sub kategori uatama. Slah satu lini berusaha mengungkap 

beberapa jauh proses kepemimpina itu sama atau untuk antar berbagai jenis 

organisasi level manajemen, dan budaya. Metode penelitian utama yang 

digunakan adalah studi komparatif terhadap dua situasi atau lebih. Variabel 

dependen mungkin saja berupa persepsi dan sikap manjerial, aktiviatss, dan 

pola prilaku manajerial, atau proses pengaruh.  

Sub kategori lain penelitian situasional berusaha mengidentifikasi 

aspek situasi yang “melunakkan” hubungan atribut pemimpin (seperti ciri, 

keterampilan, perilaku) dengan efektivitas kepemimpinan. Asumsi yang 

dipakai adalah perbedaan atribut akan efektif dalam situasi yang berbeda, dan 

atribut yang sama tidak akan optimal untuk berbagai macam situasi. Teori yang 

menjelaskan hubungan ini terkadang disebut “teori kontijensi” kepemimpinan. 

Bentuk yang paling ekstrim dari teori situasional (“pengganti kepemimpinan”) 
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mengidentifikasi kondisi yang dapat membuat hirarki kepemimpinan menjadi 

berlebihan dan tidak berguna. 

5. Pendekatan Terpadu 

Kadang-kadang seorang ahli teori atau para peneliti menggunakan 

lebih dari satu jenis variabel kepemimpinan, yang dalam hal ini disebut sebagai 

pendekatan terpadu. Beberapa tahun kebelakangan ini sudah menjadi kebiasaan 

bagi para peneliti untuk menggunakan dua atau lebih jenis variabel 

kepemimpina dalam satu studi, tetapi jarang sekali mendapatkan teori yang 

dapat mencakup semua hal tentang kepemimpinan (yakni, ciri variabel, 

perilaku, proses pengaruh, dan situasi). Contoh yang baik mengenai 

pendekatan terpadu adalah teori konsep diri pemimpin yang kharismatik, yang 

berusaha menjelaskan mengapa pengikut bebrapa pemimpin bersedia 

memberikan dukungan yang luar biasa dan memberikan pengorbanan pribadi 

untuk mencapai tujuan atau misi kelompok. 

 
2.6. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Stonner (2006:165) bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai 

pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan 

mempengaruhi pekerja. Adapun menurut Thoha (2013:49) bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang 

dilihat. Selanjutnya menurut Rivai (2014:42) bahwa gaya kepemimpinan adalah 

sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar 

sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang 
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pemimpin. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun 

tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan 

bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai 

hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan 

seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya.  

Berdasarkan berbagai pengertian tentang gaya kepemimpinan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang 

dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan 

mengendalikan perilaku bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Siagian (2009: 74-83) terdapat lima tipe atau gaya kepemimpinan 

yang ada pada diri seorang pemimpin, yaitu:  

1. Tipe/Gaya Otoriter,  ciri-cirinya sebagai berikut:  
a. Penonjolan diri berlebihan, bersikap dirinya dan organisasi identik. 
b. Kegemarannya yang suka menonjolkan diri sebagai penguasa tunggal. 
c. Gila kehormatan dan gemar seremoni yang menggambarkan kehebatan.  
d. Tujuan pribadinya sama dengan tujuan organisasi.  
e. Menuntu loyalitas karyawan.  
f. Menerapkan disiplin yang keras dan kaku.  
g. Menerapkan pengendalian atau pengawasan yang ketat.  

2. Tipe/Gaya Paternalistik, ciri-ciri yang menonjol sebagai berikut:  
a. Penonjolan keberadaanya sebagai simbol organisasi.  
b. Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.  
c. Memperlakukan karyawan sebagai orang-orang yang belum dewasa.  
d. Sifat melindungi.  
e. Sentralisasi pengambilan keputusan.  
f. Melakukan pengawasan yang ketat.  

3. Tipe Laissez Faire. Ciri-ciri yang menonjol ialah:  
a. Gaya santai merasa organisasi tidak menghadapi masalah serius.  
b. Tidak senang mengambil risiko.  
c. Gemar melimpahkan wewenang kepada karyawan.  
d. Enggan mengenakan sanksi keras para karyawannya.  
e. Memperlakukan karyawan sebagai rekan.  
f. Keserasian dalam interaksi organisasional dipandang sebagai etos yang 

perlu dipertahankan.  
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4. Tipe/Gaya Demokratik
Tidak sedikit orang yang mendambakan atasan yang tergolong sebagai
pemimpin yang demokratik. Bahkan ada pendapat yang mengatakan
bahwa tipe inilah yang ideal. Ciri-cirinya antara lain:
a. Mengakui harkat dan martabat manusia.
b. Menerima pendapat.
c. Memperlakukan dengan mempertimbangkan kekhasannya itu.
d. Tangguh membaca situasi yang dihadapi.
e. Rela melimpahkan wewenang keputusan kepada karyawan.
f. Mendorong karyawa untuk mengembangkan kreativitas mereka.
g. Tidak ragu untuk membiarkan karyawannya mengambil risiko.
h. Mendidik dan membina.

5. Tipe/Gaya Kharismatik, ciri utamanyas ebagai berikut:
a. Percaya diri yang besar.
b. Mempunyai visi.
c. Kemampuan untuk mengartikulasikan visi.
d. Yakin atas tepatnya visi yang dinyatakannya kepada bawahan.

Berdasarkan pendapat di atas maka terdapat lima gaya kepemimpinan. 

Perbedaan dari kelima gaya kepemimpinan tersebut terlihat dari adanya ciri-ciri 

dari masing-masing gaya kepemimpinan yang berbeda.  

2.7. Definisi Konseptual 

2.7.1. Film 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1992 tentang Perfilman, 

Bab1, Pasal 1 menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan film adalah karya 

cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang 

dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi 

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

proses lainnya atau tanpa suara yang dapat mempertunjukkan atau ditayangkan 

dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya (Baksin, 2003:6). 

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang paling dinamis. Hal 

yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga lebih mudah dan lebih cepat 
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masuk akal daripada hal yang perlu dibaca dan dipahami untuk mendapatkan 

makna. 

2.7.2. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan 

pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau 

dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan 

strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin (Rivai, 

2014:42). Terdapat lima tipe atau gaya kepemimpinan yang ada pada diri 

seorang pemimpin, yaitu: otoriter, paternalistik, laissez faire, demokratik, dan 

kharismatik (Siagian, 2009:74-83).  

 


