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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.      Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

2.1.1.   Definisi Ilmu Komunikasi 

Definisi Komunikasi sendiri adalah penyampaian pesan dari seseorang (atau 

suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung 

(tatap muka) maupun melalui media seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, 

radio atau televisi (Winarni, 2003).   

Dalam hal ini komunikasi merupakan proses penyampaian gagasan dan 

informasi melalui kata-kata, gambar, angka dan melalui banyak lagi saluran-saluran 

lain. Pesan adalah produk utama komunikasi, pesan tersebut berupa lambang-

lambang yang menjalankan ide, sikap, perasaan, praktik maupun tindakan. Hal-hal 

tersebut dapat berupa kata-kata, gambar, gerak-gerik atau tingkah laku. Komunikasi 

dapat terjadi dalam diri seseorang, antara dua orang, diantara beberapa banyak orang 

atau banyak orang. Disamping itu komunikasi mempunyai tujuan antara lain yaitu 

untuk memberikan informasi kepada orang lain untuk membujuk atau mempengaruhi 

orang lain, untuk saling mengerti satu sama lain dan untuk mendapatkan informasi 

mengenai diri sendiri. Ada beberapa macam jabaran dari ilmu komunikasi dan salah 

satunya adalah Komunikasi massa. 

 

 

 



7 
 

2.1.2 Macam-macam konteks komunikasi  

1. Komunikasi  Interpersonal 

R. Wayne Pace (1979) mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi atau 

communication interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara 

dua orang atau lebih secara tatap muka dimana pengirim dapat menyampaikan pesan 

secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara 

langsung.(HafiedCangara:1998). Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi 

yang pesannya dikemas dalam bentuk verbal atau nonverbal, seperti komunikasi pada 

umumnya komunikasi interpersonal selalu mencakup dua unsur pokok yaitu isi pesan 

dan bagaimana isi pesan dikatakan atau dilakukan secara verbal atau nonverbal. Dua 

unsur tersebut sebaiknya diperhatikan dan dilakukan berdasarkan pertimbangan 

situasi, kondisi dan keadaan penerima pesan. Komunikasi interpersonal merupakan 

kegiatan aktif bukan pasif. Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi dari 

pengirim pada penerima pesan begitupula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal 

balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar 

serangkaian rangsangan-tanggapan, stimulus-respon, akan tetapi serangkaian proses 

saling menerima, penyeraan dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh 

masing-masing pihak.  

Komunikasi Interpersonal juga berperan untuk saling mengubah dan 

mengembangkan dan perubahan tersebut melalui interaksi dalam komunikasi, pihak-

pihak yang terlibat untuk memberi inspirasi, semangat dan dorongan agar dapat 

merubah pemikiran, perasaan dan sikap sesuai dengan topik yang dikaji bersama. 
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Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran 

informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dari suatu 

kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan umpan balik( W. A. Widjaja:8). 

Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilkan hubungan 

interpersonal yang efektif dan kerjasama bisa ditingkatkan maka kita perlu bersikap 

terbuka, sikap percaya, sikap mendukung dan terbuka yang mendorong timbulnya 

sikap yang paling memahami, menghargai dan saling mengembangkan kualitas. 

Hubungan interpersonal perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperbaiki 

hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak. Komunikasi interpersonal dinyatakan 

efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi 

komunikan. 

2. KomunikasiKelompok 

            Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara 

beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, 

konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michael Burgoon (dalam 

Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara 

tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, 

seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana 

anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang 

lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai 

kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari 

dua orang dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan 

kelompok. 
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        Dan B. Curtis, James J.Floyd, dan Jerril L. Winsor (2005,) menyatakan 

komunikasi kelompok terjani ketika tiga orang atau lebih bertatap muka, 

biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau 

sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Lebih mendalam ketiga 

ilmuwan tersebut menjabarkan sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut: 

1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka 

2. Kelompok memiliki sedikit partisipan 

3. Kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin 

4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama 

5. Anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain.  

3. komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi menurut Wiryanto (dalam Khomsahrial Romli, 2011) 

adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok 

formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi 

yang di setujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan 

organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas dan berbagai 

pekerjaan yang harus di lakukan dalam organisasi. Adapun komunikasi informal 

adalah komunikasi yang di setujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, 

tetapi lebih kepada anggotanya secara individual.(Khomsahrial:2011:2) 

 Komunikasi organisasi juga dapat di definisikan sebagai proses menciptakan 

dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung 

satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-

ubah.(Arni Muhammad:2009:67) 



10 
 

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada 

peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai 

tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang 

berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang di pergunakan, media apa 

yang di pakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan 

sebagainya.  

4. komunikasi  Massa 

Membahas lebih jauh lagi tentang komunikasi massa. Banyak definisi 

komunikasi massa yang telah dikemukakan para ahli komunikasi, namun dari sekian 

banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada 

dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak 

dan elektronik) (Nurudin, 2007). Menurut Jay Black dan Ferderick C. Whitney 

(1998) mengungkapkan, “Mass communication is a process whereby mass-produced 

message are transmitted to large, anonymous, heterogeneous masses of receivers 

(Komunikasi massa adalah sebuah pesan dimana pesan-pesan yang diproduksi secara 

massal/ tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, 

dan heterogen)”.  

Large disini berarti lebih luas, lebih dari sekedar kumpulan orang yang 

berdekatan secara fisik, sedangkan anonymous berarti bahwa individu yang menerima 

pesan cenderung menjadi asing satu sama lain atau tidak saling mengenal satu sama 

lain, heterogeneous berarti bahwa pesan yang dikirim atau disampaikan to whom it 

may concern (kepada yang berkepentingan) yakni kepada orang-orang dari berbagai 
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macam atribut, status, pekerjaan dan jabatan dengan karakteristik yang berbeda satu 

sama lain dan bukan penerima pesan yang homogen (Nurudin, 2007).  

Dalam buku Nurudin (2007) menyebutkan ciri-ciri komunikasi massa sebagai 

berikut: 

a. Komunikator dalam Komuikasi Massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

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

dalam sebuah lembaga. Menurut Alexis, S Tan (1981) komunikator dalam 

komunikasi massa adalah organisasi sosial yang mampu memproduksi pesan dan 

mengirimkannya secara serempak ke sejumlah khalayak yang banyak dan terpisah. 

Komunikator dalam komunikasi massa biasanya adalah media massa (surat kabar, 

jaringan televisi, stasiun radio, majalah atau penerbit buku). 

b. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen  

Jangkauan komunikan dalam komunikasi massa sangatlah luas dan beragam, 

contoh seperti penonton televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status 

sosiak ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, dan memiliki agama dan 

kepercayaan yang berbeda pula, namun mereka disebut komunikan televisi. 

c. Pesannya Bersifat Umum 

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

satu kelompok masyarakat tertentu, dengan kata lain pesan-pesannya ditujukan pada 

khalayak yang plural.  
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d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Komunikasi yang berlangsung satu arah, yakni dari media massa ke 

khalayak atau para penikmat informasi atau pesan tersebut adanya komunikasi hanya 

berjalan satu arah. Kita  tidak bisa memberikan respon secara langsung kepada 

komunikatornya (media massa bersangkutan), namun terkadang komunikasi dua arah 

dapat dilakukan seperti contohnya komunikan (pengkonsmsi media massa) menelpon 

pihak stasiun televisi dalam suatu acara untuk berpendapat atau yang umumnya 

mengikuti  kuis, dalam kasus tersebut terjadi komunikasi dua arah tetapi hanya 

berlangsung sntara yang menelpon dan pihak televisi dan tidak terjadi pada semua 

audience yang banyak dan heterogen.  

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

Dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses penyebaran 

pesan-pesannya. Serempak yang berarti bisa dikosumsi atau dinikmati secara 

bersamaan. 

f. Komunikasi Massa Mengandalkan Alat Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan  kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis, seperti media elektronik 

membutuhkan pemancar dalam menyiarkan pesannya. Hal serupa dengan media 

cetak yang menggunakan alat cetak atau alat untuk memepercepat cetak dan 

menyebarkan format berita agar dapat dicetak di mitra percetakan medianya seluruh 

wilayah guna mempercepat distribusi secara secara serempak. 
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g. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut penapis/ 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.  

Kemunculan media massa pada tahun 1900-an diikuti oleh satu pola 

perkembangan industri yang diduplikasi, mengikuti setiap “revolusi” berikutnya 

dalam teknologi media. Perusahaan media lama seperti televisi, radio dan surat kabar 

kini bersaing ketat untuk bertahan dalam media hiburan, media dalam menyebarkan 

informasi atau berita media-media baru yang muncul mengakibatkan suatu revolusi 

yang besar diranah media massa. Perusahaan media lama ini terpaksa menghadapi 

persaingan yang tajam satu sama lain dan dengan perusahaan yang menggunakan 

teknologi baru dalam menyampaikan pesannya kepada khalayaknya. Proses ini 

disebut dengan functional displacement (ketika fungsi dari media yang ada digantikan 

oleh teknologi yang lebih baru, maka media lama kemudian mencari fungsi yang 

baru), sebagai contoh belakangan ini kita telah menyaksikan penurunan yang terus-

menerus dari jumlah penonton jaringan televisi yang disebabkan oleh meningkatknya 

popularitas televisi kabel dan televisi satelit, VCR, DVD, dan Internet (Baran, Davis, 

2010). 

Penemuan mesin cetak pertama dikota Minz, Jerman oleh John Guttenberg 

pada tahun 1455 dapat dianggap sebagai awal lahirnya komunikasi massa. Menurut 

Wilson (1989) komunikasi massa tidak lain adalah proses perbanyakan pesan dengan 
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menggunakan saluran atau media pembagi yang dikenal sebagai media massa 

(Winarni, 2001). 

2.1.3 Media komunikasi massa 

a. Buku  

Produksi buku massal yang pertama kali dilakukan pertengahan 1400-an telah 

mengubah sejarah manusia dengan mempercepat pertukaran ide dan informasi antar 

manusia. Buku adalah wahana utama untuk mengajarkan nilai-nilai sosial kepada 

generasi baru dan saran utama bagi generasi baru untuk mempelajari dari generasi 

lama (Vivian, 2008). 

b. Koran  

Koran adalah medium massa utama bagi orang untuk memperoleh berita. Sebagian 

kota besar tak ada sumber berita yang bisa menyamai keluasan dan kedalaman liputan 

berita Koran. Hal ini memperkuat popularitas dan pengaruh Koran (Vivian, 2008: 

71). 

c. Majalah 

Dikalangan kaum elit, menurut Wilson (1989) kehadiran majalah sejak tahun 1704 di 

Inggris dimulai dengan terbitnya majalah-majalah seperti Review, Tatler, Spectator, 

semuanya terbit terbit di Landon (Winarni, 2003). 

d. Radio  

Radio telah menjadi medium massa yang ada dimana-mana, tersedia disemua tempat, 

disepanjang waktu. Kehadiran radio bersamaan dengan munculnya film sekitar tahun 

1888, ketika Henrich Hertz pada mulanya mentransmisikan aliran melalui gelombang 

udara (Winarni 2003). 
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e. Televisi 

Televisi sebagai media massa eletronik yang pada awalnya dimulai dengan hadirnya 

kamera televisi yang ditemukan oleh Vladmir Zworykin tahun 1923. Televisi mulai 

menyiarkan berita dan hiburan secara teratur maka perkembangan televisi sebagai 

media massa yang memasuki tahap populer (Winarni, 2003) 

f. Internet  

Internet adalah kumpulan komunitas computer antar satu wilayah dan wilayah 

lainnya di seluruh dunia saling terhubung dan saling berkomunikasi yang diatur oleh 

protocol. Dengan kata lain, internet adalah salah satu media komunikasi berupa data, 

dilakukan umumnya secara tertulis atau melalui audio video, tanpa perlu dilakukan 

secara bersamaan antara pengirim dan penerima (Applinet 2013). 

g. Film  

Film dan televisi memiliki kemiripan, terutama sifatnya yang audio visual, tetapi 

dalam proses penyampaian pada khalayak dan proses produksinya agak sedikit 

berbeda. 

2.2 Film sebagai Industri  

Film merupakan alat komunikasi media audio-visual yang disuguhkan kepada 

pemirsa (reader) dengan mengkombinasikan drama melalui panduan suara dan musik, 

menyuguhkan hiburan maupun informasi dari panduan tingkah laku dan emosi yang 

menyertai pegelaran film. Dilihat dari jenisnya, film dibedakan menjadi empat jenis  
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yakni film cerita, film dokumenter, film berita dan animasi (Ardianto, 2004). 

Sedangkan bila dilihat dari durasinya, film terbagi atas film panjang dan pendek. 

Kehadiran televisi juga memunculkan pembagian film dalam film seri dan film 

bersambung. Melalui content isi film terbagi atas action, drama, komedi dan film 

propaganda (Ismail, 1995). 

Untuk mengemas film menjadi media massa yang layak dikonsumsi oleh 

khalayak ramai, terdapat unsur instrinsik didalam film dan membedakan terhadap 

unsur media massa yang lainnya, unsur instrinsik tersebut ialah :  

1) Scenario adalah rencana untuk penokohan film berupa naskah, berisi mengenai 

deskripsi peran aktor, rencana shot dan dialog. Semua informasi mengenai audio dan 

visual juga terangkum didalamnya dan dibentuk dalam kondisi siap pakai untuk 

memproduksi film.  

2) Synopsis, yakni berisi mengenai ringkasan cerita film.  

3) Plot, yakni biasa disebut alur cerita dan mengatur jalannya skenario.  

4) Penokohan, yang berisi karakter dari para aktor dapat dibagi pada tokoh 

protagonist, antagonis dan peran pembantu.  

5) Scene, yakni aktivitas terkecil dalam sebuah adegan film. yang merupakan 

rangkaian shot dalam satu ruang waktu dan memiliki gagasan kandungan kisah film.  

6) Shot merupakan bidikan kamera terhadap obyek dalam  

penggarapan film.  

7) Karakteristik pada sebuah film merupakan gambaran umum karakter yang dimiliki 

oleh para tokoh-tokoh dalam film tersebut.   
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Dalam perspektif sosial maupun komunikasi massa sama-sama melihat kompeksifitas 

aspek-aspek film sebagai medium komunikasi massa yang beroperasi di dalam 

masyarakat. Perspektif sosial memaknai film tidak hanya eskpresi seni dari si 

pembuatnya, melainkan melibatkan interaksi yang kompleks dan dinamis dari 

elemen-elemen pendukung proses produksi, distribusi maupun eksebisinya, bahkan 

perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dan ideologi kebudayaan dimana 

film ini dibuat.  

2.2.1       Pengertian industri  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia industri memiliki pengertian 

kegiatan proses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, di 

perindustrian film yang diolah adalah sesuatu teks yang berupa sekenario menjadi 

sebuah gambar dan suara yang bisa di lihat dan di dengarkan oleh masyarakat luas 

dengan menggunakan alat- alat yang bisa merekam suara dan gambar tersebut yaitu 

kamera dan mic.  

Sebagai industri (an industry) film adalah sesuatu yang merupakan bagian 

dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam hubungannya 

dengan produk-produk lainnya. Sebagai komunikasi (communication) film 

merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan 

kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (send and receive messages) 

(Ibrahim, 2011).  

Industri film adalah industri yang tidak ada habisnya. Sebagai media massa, 

film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas atau bahkan membentuk 

realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk fiksi atau non fiksi. 
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Lewat film informasi dapat dikonsumsi dengan lebih mendalam karena film adalah 

media audio visual. Media ini banyak digemari banyak orang karena dapat dijadikan 

sebagai hiburan dan penyalur hobi. Teknologi film memiliki karakter yang spesial 

karena bersifat audio dan visual. Karakter ini menjadikan film sebagai cool media 

yang artinya film merupakan media yang dalam penggunaannya menggunakan lebih 

dari satu indera. Film pun menjadi media yang sangat unik karena dengan karakter 

yang audio-visual film mampu memberikan pengalaman dan perasaan yang spesial 

kepada para penonton/ khalayak. Para penonton dapat merasakan ilusi dimensi 

parasosial yang lebih ketika menyaksikan gambar-gambar bergerak, berwarna dan 

bersuara. Dengan karakter audio-visual ini juga film dapat menjadi media yang 

mampu menembus batas-batas kultural dan sosial.  

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan (message) di baliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam 

realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar (Sobur, 2006). 

Film telah menjadi media komunikasi audio visual yang akrab dinikmati 

oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial. 

Kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau banyak segmen sosia, lantas 

membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya, 

sehingga film memberi dampak pada setiap penontonnya, baik itu dampak positif 

maupun dampak negatif. Melalui pesan yang terkandung di dalamnya film mampu 

memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk karakter penontonnya (Sobur, 

2006).  
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Dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, sutradara menggunakan 

imajinasinya untuk mempresentasikan suatu pesan melalui film dengan mengikuti 

unsur-unsur yang menyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau tidak 

langsung). Tidak sedikit film yang mengangkat cerita nyata atau sungguh-sungguh 

terjadi dalam masyarakat. Banyak muatan-muatan pesan ideologis di dalamnya, 

sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir para penontonnya. Sebagai 

gambar yang bergerak, film adalah reproduksi dari kenyataan seperti apa adanya. 

Pada hakikatnya semua film adalah dokumen sosial dan budaya yang membantu 

mengkomunikasikan zaman ketika film itu dibuat bahkan sekalipun ia tak pernah 

dimaksudkan untuk itu (Ibrahim, 2011). 

Perubahan dalam industri perfilman jelas nampak pada teknologi yang 

digunakan, jika pada awalnya film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat cepat, 

kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem penglihatan mata kita, berwarna 

dan dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan terlihat 

lebih nyata. Pada perkembangan selanjutnya film tidak hanya dapat dinikmati di 

bioskop dan berikutnya di televisi, namun juga dengan kehadiran VCD dan DVD 

(Blue-Ray), film dapat dinikmati pula di rumah dengan kualitas gambar yang baik, 

tata suara yang ditata rapi, yang diistilahkan dengan home theater. Dengan 

perkembangan internet, film juga dapat disaksikan lewat jaringan superhighway. 

Film kemudian dipandang sebagai komoditas industri oleh Hollywood, 

Bollywood dan Hongkong. Di sisi dunia yang lain, film dipakai sebagai media 

penyampai dan produk kebudayaan. Hal ini bisa dilihat di negara Prancis (sebelum 

1995), Belanda, Jerman dan Inggris. Dampaknya adalah film akan dilihat sebagai 
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artefak budaya yang harus dikembangkan, kajian film membesar, eksperimen-

eksperimen pun didukung oleh negara. Kelompok terakhir ini menempatkan film 

sebagai aset politik guna media propaganda Negara, oleh karena itu di Indonesia Film 

berada di bawah pengawasan departemen penerangan dengan konsep lembaga sensor 

film.  

2.2.2. Ciri-Ciri Industri 

Industri memiliki banyak sekali macam dan ragam seperti industri pelayana 

jasa, kendaraan bermotor dan perfilaman, oleh karena itu untuk mempermudah dalam 

menginfestigasi industri di bagi menjadi tiga golongan yaitu: 

1. Industri kecil 

Industri kecil merupakan industri rumahan yang memilik setidaknya kurang dari 

10 tenaga kerja, dengan jumlah modal yang relatif kecil, dan teknologi yang dipakai 

juga sangat sederhana. Relatif barang yang di produksi juga sangat rendah. 

2. Industri Sedang 

Ciri yang umum di jumpai pada industry sedang ialah mempunyai modal yang 

cukup besar, peraltan yang digunakannyapun lebih baik dari pada industri rumahan. 

Dan para pekerja juga di tuntut untuk memiliki keahlian khusus agar barang yang di 

produksinya jauh lebih baik dibandingan industri kecil. 

3. Industri Besar 

Memilik modal yang sanga besar dan menggunakan peralatan yang sangat 

modern untuk kegiatan produksi, lebih memiliki tenaga kerja yang ahli atau terlatih 

sehingga dapat memproduksi dengan lebih banyak dan memiliki kualitas yang sangat 
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baik untuk masyarakat, sehingga barang yang di produksinya bisa sampai di hal layak 

yang lebih luas. 

2.2.3 Ciri-ciri film sebagai industri 

Istilah film ‘mainstream’ ditujukan kepada film-film yang diproduksi oleh 

studio-studio besar yang bertujuan menghibur masyarakat dengan meraup 

keuntungan sebesar-besarnya, dan biasanya berdurasi panjang (90-100 menit). Film-

film mainstream lebih dianggap barang dagangan (industri) ketimbang dianggap 

sebagai sebuah karya seni. 

1. Karakter Film Industri  

A. Non Teknis Secara non teknis film ‘mainstream’ dibagi menurut : 

Ide atau tema Ide atau tema yang dipakai adalah tema-tema yang sedang 

populer di masyarakat, karena bertujuan ‘komersial’ (umumnya mengangkat kisah 

heroik dan percintaan) 

B. Teknis   

Secara teknis, karakter film ‘mainstream’ adalah :  

1. Menggunakan bahan selluloid ( minimal film 35 mm) agar dapat diputar di 

bioskop.  

2. Memiliki jaringan kerjasama yang jelas (luas) baik pada saat pra-produksi, 

produksi sampai ke tahap distribusi film dengan tujuan utama keuntungan secara 

materi.  



22 
 

3. Modal/ dana disediakan oleh orang atau instansi tertentu yang berposisi sebagai 

Produser.  

4. Menggunakan sistem bintang, maksudnya pemeran film sudah dikenal oleh 

masyarakat (public figure) dengan tujuan menarik minat penonton. 

5. Ada proses sensor dari lembaga perfilman yang terkait, dengan tujuan menyaring 

bagian film yang dianggap tidak baik untuk dikonsumsi masyarakat umum (Ida 

bagus:pusat apresiasi film indie). 

2.2.4  Pelaku Industri Film  

A. Produser Dalam bukunya yang berjudul People Who Makes Movies, Theodore 

Taylor menyebut produser sebagai “Orang dagang tapi kreatif”. Produser adalah 

orang yang mengepalai studio. Orang ini memimpin produksi film, menentukan cerita 

dan biaya yang diperlukan serta memilih orang-orang yang harus bekerja untuk tiap 

film yang dibuat di studionya.  

B. Sutradara Sutradara terkemuka Amerika, Arthur Penn, menyebut sutradara sebagai 

orang yang menulis dengan kamera (Theodore Taylor, People Who Make Movies). 

Sutradara adalah orang yang memimpin proses pembuatan film (syuting), mulai dari 

memilih pemeran tokoh dalam film, hingga memberikan arahan pada setiap kru yang 

bekerja pada film tersebut sesuai dengan skenario yang telah dibuat.  

C. Penulis Skenario Orang yang mengaplikasikan ide cerita ke dalam tulisan, dimana 

tulisan ini akan menjadi acuan bagi sutradara untuk membuat film. Pekerjaan 

penulisan skenario tidak selesai pada saat skenario rampung, karena tidak jarang 

skenario itu harus ditulis ulang lantaran sang produser kurang puas.  
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D. Penata Fotografi Penata fotografi adalah nama lain dari juru kamera (cameraman), 

orang yang benar-benar memiliki pengetahuan dan ahli dalam menggunakan kamera 

film. Dalam menjalankan tugasnya mengambil gambar (shot), seorang juru kamera 

berada di bawah arahan seorang sutradara. 

 E. Penyunting adalah orang yang bertugas merangkai gambar yang telah diambil 

sebelumnya menjadi rangkaian cerita sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Pada 

proses ini, juga dilakukan pemberian suara (musik) atau special effect yang 

diperlukan untuk memperkuat karakter gambar atau adegan dalam film.  

F. Penata Artistik Penata artistik dapat dibedakan menjadi penata latar, gaya dan rias. 

Penata latar; menyiapkan suasana/ dekorasi ruang sesuai dengan skenario adegan 

yang diinginkan. Penata gaya; membantu sutradara untuk memberikan arahan gaya 

kepada pemain dan penata rias; orang yang bertugas membantu pemeran untuk 

merias wajah dan rambut, hingga menyiapkan pakaian (kostum) yang akan 

digunakan. 

G. Pemeran Posisi pemeran yang juga disebut sebagai bintang film ini, secara 

kelembagaan, tidaklah begitu penting karena seorang pemeran harus tunduk dan 

melakukan segala arahan yang diberikan oleh sutradara. Namun, karena cerita film 

sampai pada penonton melalui bintang film tersebut, di mata penonton justru bintang 

film itulah yang paling penting, amat menentukan.  

H. Publicity Manager Menjelang, selama dan sesudah sebuah film selesai dikerjakan, 

para calon penonton harus dipersiapkan untuk menerima kehadiran film tersebut. 

Pekerjaan ini dipimpin oleh seorang yang tahu betul melakukan propaganda, dan 

sebutannya adalah publicity manager(Salim:1982). 
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2.3 Film Sebagai Industri Budaya  

Industri film adalah industri bisnis. Predikat ini telah menggeser anggapan 

orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni, yang diproduksi secara 

kreatif dan memenuhi imajinasi orang –orang yang bertujuan memperoleh estetika 

(keindahan) yang sempurna. Meskipun pada kenyataannya adalah bentuk karya seni, 

industri, film adalah bisinis yang memberikan keuntungan kadang-kadang menjadi 

mesin uang, demi uang, keluar dari kaidah artistic film itu sendiri. 

Film atau gambar bergerak adalah bentuk dominan dari komunikasi massa 

visual yang ditentukan dari hasil pengembangan prinsip-prinsip fotografi dan 

proyektor. Lebih dari ratusan juta orang menonton film dibioskop, film televisi dan 

film video laser setiap minggunya.  

Film juga mempunyai “power of influence” yang sangat besar, sumbernya 

terletak pada perasaan emosi penontonnya. Berikut ini ada beberapa faktor yang 

menyebabkan film menjadi “power of influence”, diantaranya:  

1. Faktor dengan adanya film itu sendiri, maka kita memperoleh tanggapan-

tanggapan secara langsung dan memberikan keadaan yang sebenarnya.  

2. Faktor pemegang peranan (tokoh utama) dalam film itu sendiri. Faktor ini seakan-

akan menyuruh penonton untuk memikirkan dan merasakan semua adegan yang 

dilihatnya.  

3. Faktor cahaya yang terdapat dalam film. Secara psikologi cahaya yang berbeda-

beda menimbulkan perasaan lain terhadap penonton.  
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4. Faktor musik yang mengiringi film itu, sehingga memberikan sugesti pada 

penonton.  

5. Gerakan-gerakan yang harmonis antara gambar dan cahaya. Di sini adanya 

kerjasama antara gambar yang visual dan auditif dalam membentuk perasaan hati 

penonton.  

6. Faktor penempatan kamera dapat memperlihatkan sugesti pada penonton. Dengan 

adanya penempatan kamera (sudut pengambilan adegan) akan menimbulkan gejala 

diri dengan objek yang sedang dilalui di dalam suatu situasi. (Arifin, 1984) 

Perpaduan antara realitas sosial dan rekonstruksi realitas yang dibuat oleh 

industri film menjadikan film sebagai sarana yang unik untuk memahami kondisi 

sebenarnya dalam masyarakat. Sebagai refleksi realitas sosial, film sering kali 

menjadi tolok ukur gambaran peristiwa yang terjadi dalam masyarakat pada suatu 

waktu. Tak hanya di situ tetapi film juga sebagai penyampai pesan moral, informatif, 

sejarah maupun solusi atas tema-tema yang berkembang di masyarakat. Terkadang 

masyarakat mencari jawaban secara jelas lewat film karena lebih hidup dari pada 

sekedar debat kusir ditambah dengan standar kaidah sinematografi akan menambah 

kuatnya pesan yang akan disampaikan. Tetapi yang terpenting dari semua itu 

bagaimana film bisa dijadikan alat atau media informasi, pendidikan, alternatif 

gagasan/ide bagi banyak manfaat bagi masyarakat. Setiap sugguhan tayangan 

berbobot bisa diterima dengan cara pandangan sederhana, setidaknya bisa membawa 

pandangan baru berupa nilai-nilai tersirat atau hiburan semata. 
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2.4   Film sebagai politik identitas 

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan 

gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu 

kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002). Di dalam setiap komunitas walaupun 

mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di 

dalamya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas 

masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda 

dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki 

ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait 

dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi 

tiap individu di dalam komunitas tersebut. 

Identitas dalam ilmu sosiologi, maupun politik biasanya dikategorikan 

menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan 

seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (citizenship)). 

Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, 

sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas 

melalui suatu rasa kepemilikan (sense of bellonging) dan sekaligus menandai posisi 

subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (sense of otherness) (Setyaningrum, 

2005).  

Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan 

“politik identitas” (politica of identity). Identitas politik merupakan konstruksi yang 

menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, 
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sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik 

pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai 

sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005).  

Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, 

salah satunya yang terjadi dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Masing-

masing individu yang memiliki identitas pribadi yang berbeda dari suku, etnis dan 

agama telah bergabung menjadi satu komunitas yang memiliki identitas kolektif. 

Walaupun mereka memiliki identitas kolektif sebagai warga negara Indonesia yang 

sah, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tetap memiliki ego untuk memperjuangkan 

identitas pribadinya. Ditambah lagi setting dalam film ini terjadi di Amerika Serikat 

dimana agama Islam adalah sebuah agama minoritas dan terdapat pula warga negara 

Amerika Serikat yang notabene bertolak belakang dengan negara Indonesia, terutama 

dalam konteks budaya. Disinilah terjadi persaingan antar individu dalam suatu 

komunitas yang ada dalam film drama Bulan Terbelah di Langit Amerika. Hal ini 

disebut sebagai politik identitas.  

2.5 Macam-Macam Genre Film 

Terdapat 13 (tiga belas) genre film dunia yang paling populer di masing-

masing era, yaitu(Cinemags:2013) :  

1. Comedy; genre terbaik penghilang rasa penat ini disesaki oleh berbagai film 

terbaik sepanjang masa. Film-film yang mewakili genre komedi ini terbagi ke dalam 

beberapa sub genre, seperti komedi romantis, parody, slapstick, serta black comedy. 

City Lights (1931), The Hangover (2009).  
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2. Romance; banyak film romantis yang dibuat sepanjang sejarah film hingga akhir 

abad ke-20. Hal tersebut dikarenakan film romantis mengangkat tema cerita cinta 

yang memang digemari oleh banyak orang dan ceritanya yang dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Gone with the Wind (1939), (500) Days of Summer (2009).  

3. Fantasy; genre yang melibatkan unsur magis atau hal di luar jangkauan logika 

manusia ini mulai terangkat pasca kesuksesan The Wizard of Oz (1939) dan 

kemudian muncul film-film seperti, The Lord of the Rings (2003), hingga Avatar 

(2009).  

4. Thriller; genre thriller selalu mendapat tempat di hati para penggemarnya. Sensasi 

ketegangan yang dirasakan Cinemags, Edisi 171 Oktober 2013 30 ketika menonton 

film-film sejenis dapat memberikan sensasi tersendiri bagi para penikmatnya. Psycho 

(1960), Memento (2001).  

5. Musical; film bergenre musikal sempat merajai dunia perfilman pada pertengahan 

abad 20. The Sound of Music (1965), Les Misérables (2012).  

6. Horror; genre ini menjadi salah satu favorit para penonton karena menawarkan 

sensasi kengerian yang tidak dimiliki oleh genre lainnya. Sejak kemunculan sinema, 

banyak filmmaker yang memotret peristiwa menakutkan dan beberapa di antaranya 

menjadi filmfilm yang wajib ditonton. The Exorcist (1973), The Conjuring (2013).  

7. Drama; genre yang menjadi favorit sebagian besar para penonton maupun 

filmmaker dunia. The Godfather (1972), City of God (2002).  
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8. Adult; film-film ini hanya diperuntukkan bagi para penonton yang berusia diatas 

18 tahun. Banyaknya adegan seks yang tersaji dalam film-film ini membuat masing-

masing film diberi rating R hingga NC-17 oleh lembaga rating Amerika. Basic 

Instinct (1992), Caligula (1979). 

9. Sci-Fi; perkembangan film dunia tidak lepas dari bantuan film-film genre fiksi 

ilmiah yang selalu membuat perkembangan dari segi teknik audio dan visual. Star 

Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980), Inception (2010).  

10. Action; film aksi yang selalu mengasyikkan ketika ditinton apalagi jika terdapat 

tokoh pahlawan fenomenal. Terminator 2: Judgment Day (1998), The Dark Knight 

(2008).  

11. Cult; definisi genre ini memang tidak pasti dan kerap berbeda dari pendapat satu 

ke pendapat lainnya. Ada yang mengatakan sebuah film layak dikatakan cult apabila 

ketika dirilis tidak sukses, namun seiring waktu mendapat supporter yang masif. Ada 

juga yang mengatakan jika beberapa unsur dalam filmnya unik dan berbeda dari 

kebanyakan film lainnya, maka dapat dikatakan cult. Pulp Fiction (1994), Dogville 

(2003).  

12. Animation; film yang pengolahan gambarnya menggunakan bantuan grafika 

komputer hingga menghasilkan efek 2 dimensi dan 3 dimensi. Snow White and the 

Seven Dwarfs (1937), How to Train Your Dragon (2010). 

13. Documentary; film berdasarkan kisah nyata dan bukti otentik dari kejadian yang 

pernah terjadi di kehidupan nyata. Fahrenheit 9/11 (2004), Justin Bieber: Never Say 
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Never (2011). Tentu saja genre tidak hanya didasarkan pada peristiwa nyata, atau 

peristiwa faktual dalam sejarah. Genre dapat didasarkan pada pelbagai versi dari 

sejarah tersebut, atau bahkan pada tidak lebih dari sekedar mitos dan legenda. 

2.6    Pesan komunikasi dalam Film 

2.6.1.   Unsur  pesan dalam komunikasi massa 

Kemajuan sains dan teknologi pada saat ini diakui begitu cepat, salah satu 

kemajuan yang pesat adalah sebagai implikasi dari modernisasi yang ditompang oleh 

perangkat utamanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Film merupakan hasil dari 

teknologi yang berkembang saat ini.    Film merupakan media komunikasi massa 

yang dihasilkan sebagai karya teknik manusia. Film dipakai sebagai alat komunikasi 

massa, populernya sebagai alat untuk bercerita. Apa yang diceritakan itu suatu 

khayalan atau kisah, pada intinya film sebagai media bercerita, yaitu suatu media 

baru sebagai hasil karya elektro-teknik dan karya optik. . 

Film juga sebagai media komunikasi yang berfungsi sebagai media tablig, 

yaitu media yang untuk mengajak kebenaran. Tentunya sebagai media tablig, film 

mempunyai kelebihan dengan media lainnya dan menjadi media yang efektif, dimana 

pesan-pesannya dapat disampaikan kepada penonton dengan halus dan menyentuh 

relung hati tanpa digurui. Film disebut media yang ampuh sekali jika di tangan orang 

yang mempergunakan secara efektif untuk suatu maksud, terutama sekali terhadap 

khalayak yang memang lebih banyak berbicara dengan hati dari pada akal 

(Kusnawan, 2004). 
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Dengan demikian film bisa menjadikan alternatif sebagai media yang dapat 

menyampaikan nilai-nilai sesuai dengan kehidupan masyarakat, selain sebagai media 

hiburan, film juga untuk penerangan dan pendidikan. Dalam ceramah-ceramah 

penerangan dan pendidikan kini banyak digunakan film sebagai alat pembatu untuk 

memberikan penjelasan. Dengan film pula, kita dapat memperoleh informasi dan 

gambaran tentang realitas tertentu, realitas yang sudah terseleksi, dan pada giliranya 

akan membentuk sikap dan prilaku khalayak yang menyaksikan. (Effendy 2003).  

Jika kita bertekad untuk menjadikan film sebagai media dakwah atau media 

penyampai nilai-nilai atau juga media perjuangan, maka yang menjadi perhatian 

utama harus mencari dan menyelidiki secara sadar rahasia selera penonton umumnya 

dan bagaimana cara memberikan kepuasan kepada khalayak, maka kita tidak boleh 

pasif dan sinis saja karena dengan demikian film itu tidak akan menjadi senjata 

ampuh di tangan kita. Bagi sisnes-sineas muslim Indonesia yang seharusnya 

diutamakan adalah patriot bangsa, menjadi kewajiban untuk menjadikan film media 

perjuangan dan media dakwah islamiyah. 

2.6.2. Unsur-unsur komunikasi Massa  

Komunikasi Massa terdiri dari unsur : sumber (source), pesan (message), 

saluran (channel), penerima (receiver), serta efek (effect). Menurut Lasswell unsur-

unsur dalam komunikasi massa adalah sebagai berikut: 

a) Who (Sumber atau Komunikator). Sumber utama dalam komunikasi 

massa adalah lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas 

lembaga atau organisasi (institutionalized person). Pengertian institutionalized dalam 
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hal ini ialah stasiun televisi, sedangkan yang dimaksud dengan person adalah redaktur 

atau kerabat kerja.  

b) Says What (Pesan)   

Wright (1977) memberikan karakteristik pesan dalam komunikasi massa sebagai 

berikut :  

1. Publicity  

Pesan-pesan bersifat terbuka untuk umum atau publik.  

2. Rapid  

Pesan dalam komunikasi massa dapat mencapai pemirsa yang luas dalam waktu yang 

singkat serta terus-menerus.  

3. Transient  

Pesan dalam komunikasi massa bersifat sementara dan bukan permanent.  

c) In Which Channel (Saluran atau Media)  

Unsur ini menyangkut semua peralatan mekanik yang digunakan  untuk 

menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi massa, bisa juga disebut sebagai media 

penunjang untuk menyampaikan pesan.  

d) To Whom (Penerima)  

Unsur ini berkaitan dengan sasaran dalam komunikasi massa. Menurut Wright, 

penerima pesan dalam komunikasi massa memiliki karakteristik seperti :   

1. Large (besar)  

Besarnya mass audience bersifat relatif, menyebar di berbagai lokasi, dan tidak saling 

berinteraksi satu sama lain secara langsung.  
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2. Heterogen (beraneka ragam)  

Sasaran komunikasi massa bersifat heterogen, yaitu sangat beragam dari berbagai 

lapisan masyarakat.  

3. Anonim (tidak saling mengenal)   

Baik komunikator maupun komunikan dalam komunikasi massa tidak saling 

mengenal satu sama lain.  

e) With What Effect (Unsur Efek atau Akibat)  

Efek merupakan perubahan-perubahan yang terjadi didalam diri pemirsa sebagai 

akibat dari pesan-pesan media. Ada tiga jenis efek yang dapat timbul dalam diri 

pemirsa :  

1) Efek Kognitif  

Efek yang dapat mengubah nilai yang saat ini ada dan telah terpelihara di dalam 

masyarakat.   

2) Efek Afektif  

Efek ini merupakan proses yang berhubungan dengan emosi dan perasaan seseorang, 

seperti ketakutan, kegelisahan, serta moral.  

3) Efek Konatif   

Efek konatif merupakan hasil perluasan efek kognitif dan afektif  (Wiryanto, 2004).  

2.6.3.   Macam- Macam Sifat Pesan Dalam Film 

Menurut Denis McQuail (2000), media massa memiliki sifat atau 

karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas 

(universality of reach), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada 

siapa saja yang muncul di media massa (Morissan, 2013). Media massa saat ini telah 
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merasuk pada kehidupan modern. Menurut John Vivian dalam bukunya yang 

berjudul “The Media Off Mass Communication, Edition” yang telah diterjemahkan 

Tri Wibowo B.S menyebutkan bahwa media massa dianggap sebagai sumber berita 

dan hiburan, media massa juga membawa pesan persuasi. Menurut Sholihati (2007), 

secara teoritis ideologis media massa di Indonesia memiliki 5 fungsi utama:  

1) Fungsi informasi  

Fungsi informasi merupakan fungsi utama komunikasi secara umum dan 

merupakan unsur yang yang sudah terpenuhi secara mutlak oleh media massa. 

Informasi dibutuhkan oleh khalayak, karena mereka membutuhkan informasi 

mengenai peristiwa yang tejadi, gagasan atau fikiran orang lain, apa yang dilakukan 

oleh orang lain dan sebagainya.  

2) Mendidik  

Media massa dapat menjadi sebagai sarana pendidikan massa. Dalam upaya 

memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pembelajaran, media massa menyajikan 

beberapa peristiwa tentang proses-proses sosial, politik dan budaya yang secara 

kognitif memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat.  

3) Fungsi Hiburan  

Fungsi hiburan yang dalam tataran ideal merupakan salah satu tuntutan yang 

harus dipenuhi oleh media massa, sudah dijalankan secara optimal. Dengan melihat 

perilaku media massa nampaknya menjadikan fungsi hiburan ini sebagai target yang 

paling penting yang harus dipenuhi.  
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4) Fungsi Persuasi  

Fungsi persuasi media massa, adalah peran yang di jalankan oleh suatu media 

massa untuk memperngaruhi dan merubah pola hidup masyarakat melalui pesan-

pesan yang disampaikannya. Hal ini menyebabkan fungsi persuasif pada media massa 

memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.  

5) Fungsi Kontrol Sosial  

Pola kehidupan sosial masyarakat sekarang secara umum sedang mengalami 

sebuah pergeseran nilai yang cukup signifikan. Perubahan pada dataran pola pikir, 

sikap dan persepsi terhadap lingkungan, serta pola perilaku memiliki kecenderungan 

pada semakin menguatnya paradigma pramagtisme yang serba instant. Dengan 

demikian pesan-pesan budaya yang menawarkan ide-ide dalam mengatasi masalah 

secara cepat dan praktis mendapat porsi yang besar dalam pola komunikasi 

masyarakat.  

Sedangkan dalam film sendiri, secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, 

yakni unsur naratif dan unsur sinematik. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain. Unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan 

diolah, berhungan dengan aspek cerita atau tema film, terdiri dari unsur-unsur seperti: 

tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan waktu, sedangkan unsur sinematik adalah cara 

(gaya) untuk mengolahnya. Dalam film cerita unsur naratif adalah perlakuan terhadap 

cerita filmnya. Sementara unsur sinematik atau gaya sinematik merupakan aspek-

aspek teknis pembentuk film (Pratista, 2008: 1-2). 

Unsur sinematik terdiri dari empat elemen pokok, yakni:  
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a. Mise-en-scene, yaitu segala hal yang berada di depan kamera.  

b. Sinematografi, yaitu perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan 

kamera dengan objek yang diambil.   

c. Editing, yakni transisi sebuah gambar (shot) ke gambar (shot) lainnya   

d. Suara, yakni segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera 

pendengaran.  

Film juga mengandung unsur-unsur dramatik. Unsur dramatik dalam istilah 

lain disebut dramaturgi, yakni unsur-unsur yang dibutuhkan untuk melahirkan gerak 

dramatik pada cerita atau pada pikiran penontonnya, antara lain : konflik, suspense, 

curiosity dan surprise. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi dalam sebuah 

film misalnya, pertentangan antar tokoh. Suspense adalah ketegangan yang dapat 

menggiring penonton ikut berdebar menantikan adegan selanjutnya. Curiosity adalah 

rasa ingin tahu atau penasaran penonton terhadap jalannya cerita sehingga penonton 

terus mengikuti alur film sampai selesai. Surprise adalah kejutan, kejutan ini biasanya 

digunakan pada alur film yang sulit ditebak. Perasaan surprise pada penonton timbul 

karena jawaban yang mereka saksikan adalah di luar dugaan. Efek surprise ini bisa 

membuat penonton senang, bisa juga kecewa atau sedih (Lutters, 2004: 100-103).  

Dalam komunikasi, pesan menjadi salah satu unsur penentu efektifitas suatu 

tindakan komunikasi. Pesan menjadi unsur utama selain komunikator dan 

komunikan, terjadi komunikasi antar manusia. Tanpa adanya komunikasi pesan, 

maka tidak pernah terjadi komunikasi yang jelas antar manusia. Menurut beberapa 

ahli, pesan mempunyai macam-macam arti. Pesan dapat diartikan sebagai lambang, 

ide, kata, atau isi pernyataan. Menurut Hoeta Soehoet, pesan adalah isi pernyataan 



37 
 

yaitu hasil penggunaan akal budi yang disampaikan manusia kepada manusia lain. 

Artinya berfungsi untuk mewujudkan isi pernyataan dari bentuknya yang abstrak 

menjadi konkret. Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, meskipun terdapat 

perbedaan dalam perumusan dapat disimpulkan bahwa pesan merupakan suatu isi 

pernyataan yang mendatangkan makna dan respon tertentu.   

Sebenarnya suatu pesan tidak hanya sebatas menstimulasi emosi khalayak. 

Pesan dapat pula dikatakan persuasif manakala menyentuh rasio khalayak. Bahkan 

pesan yang disampaikan tidak hanya menyentuh ratio khalayak tapi juga dapat 

mengajak khalayak untuk menjadi sesuatu yang lebih baik.  Dengan demikian pesan 

akan dapat menghasilkan respon tertentu seandainya dirancang dengan baik. Untuk 

itu pesan hendaknya mengoptimalkan lambang komunikasi yang tersedia (verbal, 

non-verbal dan paralinguistik) yang disesuaikan dengan topik yang dikomunikasikan. 

Saluran komunikasi yang digunakan dan khalayak yang dituju. Selain itu, pesan yang 

dirancang biasanya merupakan refleksi dari prilaku khalayak yang dituju, sehingga 

diharapkan merupakan hasil pengkondisian dari sumber (Kusnawan, 2004).  

Film sebagai fokus perhatian dalam penelitian ini, merupakan medium atau 

alat komunikasi massa yang tergolong dinamis dewasa ini. Apa yang terlihat oleh 

mata dan terdengar oleh telinga (Audio -Visual) masih lebih cepat dan lebih masuk 

akal, dari pada apa yang hanya dibaca sehingga memerlukan imajinasi untuk 

membayangkan. Film itu sendiri merupakan sistem tanda, artinya ada pesan-pesan 

yang termuat dalam film tersebut, pemirsa tidak hanya sekedar menyaksikan adegan 

atau kejadian secara mentah  seperti apa adanya, tetapi juga perlu memperhatikan 

pesan yang terkandung dari adegan film dan kejadian tersebut. Khalayak di harapkan 



38 
 

dapat membaca tanda atau lambang serta dapat menginterprestasikannya. Film dapat 

di pakai sebagai sarana dialog antara pembuat film dengan penontonnya, yang paling 

berperan dalam dialog ini adalah bahasa. Peranan bahasa sebagai alat ekspresi dan 

representasi seolah-olah diabdikan kepada peranannya sebagai alat komunikasi.  

Perlu dicatat bahwa film terdiri dari lambang-lambang komunikasi, yang 

secara semiotik, lambang mempunyai makna. Dalam hal ini, lambang-lambang 

komunikasi memang diciptakan oleh pembuatnya untuk menyatakan maksud tertentu 

kepada penerima (komunikan). Dalam menginterprestasikan lambang, seringkali 

terjadi ketidak pastian atau kekaburan makna. Manusialah yang memberikan 

lambang-lambang, termasuk kata-kata dan hal ini tergantung dari cara setiap individu 

memaknanya. Bahasa adalah yang paling banyak digunakan dalam berkomunikasi 

karena bahasa sebagai lambang mampu mangeluarkan ide, pendapat dan sebagainya, 

baik mengenai hal yang abstrak maupun yang konkrit, karena itulah kebanyakan 

media merupakan alat atau sarana yang diciptakan untuk meneruskan pesan-pesan 

komunikasi dengan bahasa. 

Makna yang terkandung pada lambang dalam film disampaikan 

menggunakan bahasa gambar. Perbedaan bahasa film yang melambangkan makna 

dengan bahasa verbal biasa adalah bahwa bahasa verbal menggunakan lambang suara 

yang diterima oleh telinga secara auditif, bahasa film adalah lambang yang diterima 

secara visual dan suara. Bentuk dari visualisasi dan sebuah narasi (urutan kejadian), 

sehingga timbul suatu gambar hidup. Film sangat efektif sebagai media komunikasi 

karena film berkomunikasi dengan menggunakan bahasa non-verbal maupun verbal. 

Film menggunakan bahasa dan gaya yang menyangkut gerak-gerik tubuh (gesture), 
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sikap (posture), ekspresi muka (facial expression). juga melibatkan unsur 

sinematografik yang lain seperti OST (Original Sound Track), seperti special effek, 

properti, dan lain-lain. Dari sini bisa dirumuskan bahwa film dapat dipahami dengan 

lambang-lambang atau tanda yang terdapat pada bahasa gambar (Audio-Visual) dan 

antara dialog dan gambar. Seberapa jauh penonton dapat menangkap arti dan isi film 

yang dilihatnya, sangat tergantung dari latar belakang kebudayaannya, pengalaman 

hidup, pendidikan, pengetahuan dan perasaan film, kepekaan artistik dan kesadaran 

sosial mereka (Effendy, 1993). 

2.7    Representasi agama dalam pesan film 

Film sebagai media pembentuk konstruksi realitas tidak bisa dipisahkan dari 

adanya interaksi dimana terdapat individu yang berperan sebagai pemirsa (reader), 

sehingga konsep konstruksi realitas dapat berjalan melalui komunikasi sebagai proses 

transfer informasi terhadap kesadarannya. Antonio Gramsci menjelaskannya lebih 

lanjut dengan menyatakan apabila konstruksi sosial adalah konsep kesadaran umum 

dan wacana publik, maka terdapat hegemoni penguasa yang dapat melalui alat 

pemaksa, seperti dalam zaman modern ini supremasi dari Negara terhadap publik 

dapat dengan mudah diluncurkan melalui otoritas kewenangan institusi yang dimiliki 

penguasa. Kondisi dominasi ini kemudian berkembang menjadi hegemoni kesadaran 

individu pada setiap warga masyarakat, sehingga wacana yang diciptakan oleh negara 

akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari hegemoni penguasa atas 

akses terhadap informasi.  
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Representasi sebagai fokus kajian berangkat dari asumsi dasar (root image) 

bahwa dengan komunikasi orang menghasilkan kebudayaan atau apa yang dinyatakan 

oleh James W. Carey (dalam Purwasito, 2003) sebagai “culture is product of 

contemporary life” (kebudayaan adalah hasil dari kehidupan kontemporer), oleh 

karenanya Carey menyarankan agar para ahli komunikasi  perlu melihat kembali 

pentingnya ilmu budaya dalam kajian komunikasi sehingga mempelajari komunikasi 

secara lebih luas merupakan kajian interpretasi masyarakat. Culture science of 

communications has defined the dimensions of an interpretative science of society 

(Ilmu budaya adalah komunikasi yang didefinisikan dari dimensi-dimensi ilmu 

interpretasi masyarakat).    

Representasi merupakan proses sosial tentang keterwakilan, produk proses 

sosial kehidupan yang berhubungan dengan perwujudan. Sebagai fokus kajian, 

repreentasi adalah uraian tentang bagaimana keterwakilan suatu budaya masyarakat 

lewat simbol-simbol yang diproduksi dalam proses komunikasi dan makna-makna 

yang dibangun lewat proses tersebut. Lewat komunikasi, interaksi dan transaksi sosial 

antar individu melahirkan berbagai produk budaya yang berbentuk konkret sampai 

yang berbentuk ideologi yang abstrak yang direpresentasikan dalam simbol-simbol 

budaya.  

Representasi merupakan analisis interpretif terhadap representasi budaya. Ini 

berarti, seperti proses penyandian, analisisnya berdasar atas interpretasi simbol-

simbol dalam wilayah budaya kelompok, wilayah budaya organisasi, wilayah budaya 

masyarakat dan wilayah budaya internasional. Di sinilah ilmu tanda atau semiotika 

komunikasi dan etnografi komunikasi dibutuhkan. 
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Mengimbuhkan Teori Gramsci yang menyatakan bahwa realitas sosial 

merupakan konstruksi hegemoni melalui institusi penguasa dan Berger yang 

menyatakan bahwa konstruksi sosial adalah bentukan sosiologi pengetahuan yang 

didasarkan pada interaksi sosial masyarakat. Kontruksi sosial pada zaman modern ini 

tidak dapat dielakkan dari adanya faktor media massa yang menjadi penentu utama 

wacana realitas. Konstruksi sosial media massa berpaku pada sirkulasi informasi yang 

cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan 

persebarannya merata.   

Realitas yang terkonstruksi oleh media massa dengan mudah membentuk 

opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis. Penentu 

keberadaan kesadaran realitas sosial publik pun tidak hanya mengacu pada 

keberadaan hegemoni penguasa seperti yang diungkapkan Gramsci ataupun 

terkonstruk karena adanya sosiologi pengetahuan yang dinyatakan Berger. Pada 

zaman modern ini, media massa mengambil peranan tersendiri dimana individu dapat 

mengakses secara langsung informasi yang diinginkan.   

2.8.    Teori-Teori Tanda dalam Film 

2.8.1.    Teori Semiotik dalam Film 

Biasanya semiotika didefinisikan secara singkat sebagai suatu ilmu tentang 

tanda-tanda (the science signs). Semiotika mengkaji kehidupan tanda-tanda di  dalam 

masyarakat menyangkut segala hal yang membentuk tanda-tanda serta kaidah-kaidah 

yang mengaturnya. Asumsi dasar yang melatar belakangi pendekatan ini adalah 

bahwa kebudayaan merupakan sistem pemaknaan. Melalui sistem pemaknaan ini 
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tatanan sosial dikomunikasikan, direproduksi, dialami dan dieksplorasi (Bernard 

dalam Kris Budiman, 2004 ).  

Mengutip pendapat Arthur Asa Berger (dalam Dwi Marianto, 2005) 

semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda dan tentang kode-kode yang dipakai untuk 

memahaminya adalah suatu sains yang imperialistik, sains yang dapat diterapkan 

untuk berbagai bidang kehidupan yang berbeda, bahkan beberapa semiotisi 

mengatakan bahwa semiotika adalah satu disiplin utama yang dapat dipakai untuk 

menerangkan setiap aspek komunikasi.Sedangkan dalam pandangan Rahayu Suriati 

Hidayat (T. Cristomy dan Untung Yuwono, 2004) bahwa konsep semiotika sebagai 

teori dan analisis berbagai tanda (signs) dan pemaknaan (signification). 

Lebih lanjut disebutkan bahwa semiotika tidak dapat disebut sebagai bidang 

ilmu karena fungsinya adalah sebagai alat analisis, cara mengurai suatu gejala. Oleh 

karena itu, sebagian orang menganggap semiotika sebagai ancangan (appraoch), 

sementara yang lain menggunakannya sebagai metode, namun terlepas dari 

perdebatan itu yang jelas semiotika bersifat lintas disiplin, mirip dengan filsafat dan 

logika. 

Didalam cara kerjanya, semiotika mencakup tiga pokok kajian, yaitu:  

1. The sign it self. This consist of study of different varietes of signs, ofthe different 

ways they have conveying meaning, and of the way theyrelate to the people who use 

them. For signs are human constructsand can only be understood in terms of the uses 

people put them to.  
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2. The codes or system into which sign are organized. This study covers the ways that 

a variety of codes haves developed in order to meet the need of society or culture, or 

to exploit the channel of communicationavailable for their transmission.  

3. The culture witihin which this code and signs operete. This is turn isdependent 

upon the of these codes and signs for own existence and form (Fiske, 2012).  

1. (Tanda itu sendiri, berisi studi tentang keanekaragaman perbedaan tanda, 

perbedaan cara mereka menyampaikan makna/ arti, dan cara mereka berhubungan 

dengan orang yang menggunakan tanda itu. Sebagai tanda adalah manusia menggagas 

dan hanya dapat dipahamisaat orang-orang menggunakan tanda. 

2. (Kode-kode atau sistem di mana tanda-tanda tersebut diatur. Studi ini meliputi cara 

sebuah keanekaragaman kode telah berkembang untuk menemukan kebutuhan sosial 

atau budaya, atau untuk memanfaatkan adanya saluran komunikasi untuk 

penyebarannya.  

3. (Budaya, di mana kode-kode dan tanda-tanda dijalankan. Ini tergantung pada kode 

dan tanda-tanda untuk eksistensi dan bentuknya sendiri. 

Dalam penelitian ini, kaitannya dengan pengelompokan kajian Fiske di atas, kajian 

nomor 3 (tiga) yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini bertumpu pada kode 

dan tanda-tanda budaya sebagai sasaran kajian. 

2.8.2.     Konsep Paradigma Levi’s Strauss 

Strukturalisme Levi-Strauss merupakan salah satu paradigma dalam 

antropologi yang memudahkan peneliti untuk menangkap berbagai fenomena budaya 

yang terjadi yang diekspresikan oleh berbagai suku pemilik kebudayaan masing-

masing, termasuk seni dan agama didalamnya. Levi-Strauss memandang bahasa 
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merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti diakronis, artinya bahasa mendahului 

kebudayaan karena melalui bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakatnya.  

Disamping itu, Levi-Strauss mengemukakan beberapa asumsi yang 

mendasari penggunaan paradigma (linguistik) struktural dalam menganalisis 

kebudayaan. Dia berpandangan pula bahwa bahasa merupakan kondisi bagi 

kebudayaan, karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada 

dasarnya adalah material yang sama jenisnya dengan material yang membentuk 

kebudayaan itu sendiri. melalui bahasa kita dapat menelaah dan mengenal 

kebudayaan masyarakat setempat. bahasa juga bisa menjadi alat untuk melihat relasi-

relasi logis, oposisi, korelasi, dan analisa keterkaitan hubungan satu dengan yang lain. 

Material itu, adalah relasi-relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. Baik bahasa 

maupun kebudayaan merupakan hasil pikiran manusia, sehingga ada korelasi di 

antara keduanya. (Ahimsa-Putra, 2001: 25) 

Strauss menyatakan bahwa analisis paradigmatic terhadap sebuah teks akan 

menjelaskan kepada kita apa yang sesungguhnya terjadi, hal ini kontras dengan 

analisis sintagmatik (Proppian) teks. Analisis paradigmatik pada sebuah teks 

melibatkan penyelidikan pola-pola pasangan oposisi (berlawanan) yang tersembunyi 

dan menghasilkan makna. Menurut Alan Dundes, paradigmatik berupaya 

menggambarkan suatu pola (biasanya berdasarkan prinsip oposisi berlawanan) yang 

menurut dugaan mendasari teks cerita. Pola ini tidak sama seperti struktur yang 

berangkaian. Elemen-elemen dikeluarkan dari urutan yang terjadi (given) dan 

dikelompokkan kembali dalam satu atau lebih skema analitis. Menurutnya, 

pengorganisasian tersebut menghasilnya sebuah makna, karena mitos terdiri dari unit 
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atau minimal Mythemes, yang dengan berbagai cara digunakan untuk menyampaikan 

suatu pesan. Mitos menjadi penting bukan karena fungsinya sebagai karakter-karakter 

yang diberikan oleh masyarakat atau orang-orang untuk dipercaya atau diceritakan 

kembali tetapi lebih pada sebagai kunci untuk melihat atau menggambarkan kerja dari 

pikiran orang (Berger, 2000) 

Strauss mengemukakan bahwa sintagmatik teks memperlihatkan makna 

yang manifest (nyata/ tampak) dan paradigmatik teks memperlihatkan makna yang 

laten. Struktur yang Nampak dari teks terdiri dari situasi : apa yang terjadi disana, 

sementara struktur laten berisi teks tersebut bicara tentang apa atau dengan kata lain 

kita tidak terlalu menaruh perhatian dengan apa yang dikerjakan karakter tapi lebih 

pada apa yang dimaksudkan. 

2.8.3.     Semiotika Roland Bartes 

Hubungan simbolik muncul sebagai hasil dari hubungan tanda dengan dirinya 

sendiri atau hubungan internal. Istilah internal dipakai untuk menunjuk antara 

signifier dan signified. Hubungan simbolik menunjuk status kemandirian tanda untuk 

diakui  keberadaannya dan dipakai fungsinya tanpa bergantung pada hubungannya 

dengan tanda-tanda lain. Kemandirian ini membuat tanda tersebut menduduki status 

simbol. Barthes (dalam ST Sunardi, 2004: 47) mengambil contoh  salib sebagai 

simbol Kristianitas dan bulan sabit sebagai simbol Islam. Untuk diartikan Kristianitas 

dan Islam, salib dan bulan sabit tidak membutuhkan penjelasan lewat hubungan 

dengan tanda-tanda lainnya. Keduanya terlalu kuat dan terlalu kaya untuk minta 

bantuan dari tanda-tanda di luar dirinya. 
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Hubungan paradigmatik/ sistematik adalah hubungan eksternal suatu tanda 

dengan tanda lain. Tanda lain yang bisa berhubungan secara paradigmatik adalah 

tanda-tanda satu kelas atau satu sistem (Barthes dalam ST Sunardi, 2004 : 54).  

Misalkan pada sebuah gambar “supermarket” dalam iklan dapat mempunyai 

hubungan paradigmatik dengan misalnya, pasar dan mal. Supermarket, pasar dan mal 

adalah tanda-tanda dari kelas “tempat belanja”. Lampu merah mempunyai hubungan 

paradigmatik dengan lampu hijau dan kuning, karena ketiganya termasuk dalam 

tanda-tanda “traffic light”. Hubungan ini juga disebut hubungan “virtual” atau “in 

absentia” karena hubungannya benar-benar ada namun saudara-saudara yang 

dihubungkannya tidak ada di tempat. 

Hubungan sintagmatik/ aktual, menunjuk hubungan suatu tanda dengan tanda-tanda 

lainnya, baik yang mendahului atau mengikutinya (Barthes dalam ST Sunardi, 2004: 

60). Dalam film hubungan sintagmatik disebut dengan istilah “montage”. “Montage” 

disusun dengan satuan-satuan gambar (shot). Hubungan sintagmatik mengajak kita 

untuk mengimajinasikan ke depan atau memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. 

Kesadaran ini meliputi kesadaran logis dan kausalitas. Kesadaran sintagmatik 

mengandaikan bahwa “signified” suatu tanda tergantung juga pada hubungan logis 

atau kausalitas.  

Akan tetapi Barthes tidak memilih arti “signification” dalam arti leksikal.Ia 

lebih memilih arti yang lebih netral, “binds” (bukan signifies) atau “act”. Ia tidak 

menekankan aspek aktif dari signifier dalam menunjuk signified, melainkan 

hubungan aktif ( act ) dari keduanya. Dalam analisis semiotik, konsep signification 

ini penting untuk diingat karena dalam mencari “the fucntioning of systems of 
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signification” kadang-kadang kita harus mencari signified, karena signifier sudah 

diketahui sementara signified belum jelas. Demikian juga sebaliknya. Dalam sistem 

konotasi, seorang peneliti harus mencari signified (karena signifier sudah diketahui), 

sementara dalam sistem metabahasa yang dicari adalah signifier (karena signified 

sudah jelas).  

Perlu ditambahkan lagi di sini bahwa sign berbeda dengan signification 

dalam arti bahwa sign merupakan kesatuan antara  signifier dan signified, sedangkan 

signification merupakan hubungan antara signifier dan signified. Dalam analisis 

semiotik kita mencari berbagai hubungan yang menyatukan  antara signifieds  

(jamak) dan signifiers dari berbagai unsur objek tersebut (ST Sunardi, 2004: 43 ). 

Makna suatu tanda bukanlah “annate meaning” (makna bawaan, alamiah, tak 

berubah), melainkan dihasilkan lewat sistem tanda yang dipakai dalam kelompok 

orang tertentu (jadi historis).Dalam sistem tanda, suatu tanda dapat menghasilkan 

makna karena prinsip perbedaan (difference). Dengan kata lain, makna dihasilkan 

oleh sistem perbedaan atau sistem hubungan tanda-tanda. Oleh karena itu dalam 

analisis semiotik, sistem hubungan ini menduduki tempat amat penting, karena tugas 

analisis semiotik adalah merekonstruksi sistem hubungan yang secara kasat mata 

tidak kelihatan (ST Sunardi, 2004 : 45). 

2.8.4.    Teori Representasi dan Konsep Konotasi 

Penelitian ini menggunakan teori representasi yang diperkenalkan oleh 

Stuart Hall, seorang tokoh cultural studies dari Inggris. Hall mengatakan bahwa 

representasi merupakan salah satu aspek yang berperan dalam membentuk 

kebudayaan. Dalam buku yang ditulis oleh Paul du Gay, representasi merupakan 
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bagian dari “circuit of culture” yang berperan penting dalam membentuk 

budaya.Representasi bekerja secara berkesinambungan dengan identitas, regulasi 

budaya, konsumsi dan produksi.  

Kata ‘representasi’ secara literal bermakna ‘penghadiran kembali’ atas 

sesuatu yang terjadi sebelumnya, memediasi dan memainkannya kembali. Konsep ini 

sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara teks media dengan realitas 

karena representasi merupakan salah satu praktik penting dalam pembentukan makna. 

Ada tiga arti dari kata representasi (Giles, 1999:56) to depict, to be a picture of, atau 

to act or speak for (in the place of, in the name ofsomebody. To represent dapat 

didefinisikan sebagai to stand for, tanda yang tidak sama dengan realitas namun 

dihubungkan dan mendasarkan diri padanya. 

Sebagai contoh untuk arti pertama: bendera sebuah negara yang dikibarkan 

pada suatu acara internasional menunjukkan bahwa negara tersebut hadir sebagai 

peserta, maka bendera menyimbolkan suatu negara. Sedangkan untuk arti kedua, 

Majelis Perwakilan Rakyat dapat digunakan sebagai contoh. Para anggota dewan 

adalah orang-orang yang mewakili sekelompok massa yang memilih mereka dan 

mendapat mandat untuk bertindak atas nama kelompok rakyat pendukung mereka. 

Terakhir, foto atau poster dapat digunakan untuk menghadirkan kembali sebuah 

peristiwa yang telah terjadi. Foto merupakan representasi melalui gambar yang 

bersifat iconic. Ketiga arti kata tersebut mengacu pada representasi sebagai proses 

pemaknaan yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa menjadi sangat penting 

peranannya karena bahasa merupakan salah satu medium yang menghubungkan 
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manusia dengan realita sekelilingnya, bahasa membentuk pemaknaan kita terhadap 

dunia (Hall, 1997:1).  

 Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna 

emotif, atau makna evaluatif. Makna konotatif sebagian terjadi karena pembicara 

ingin menimbulkan perasaan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang dan 

sebagainya pada pihak pendengar, dipihak lain kata yang dipilih itu memperlihatkan 

bahwa pembicaranya juga memendam perasaan yang sama. Makna konotatif 

sebenarnya adalah makna denotasi yang mengalami penambahan. Hal ini sependapat 

dengan pengertian konotasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yakni 

konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika 

berhadapan dengan sebuah kata dan makna yang ditambahkan pada makna denotasi. 

Tarigan (1985: 61) mengemukakan bahwa ragam konotasi dibagi menjadi dua  

macam, yaitu konotasi baik dan konotasi tidak baik.  

1. Konotasi Baik   

Kata-kata yang merupakan konotasi baik dan oleh sebagian masyarakat dianggap 

memiliki rasa yang lebih enak, sopan, akrab, dan tinggi. Konotasi baik dibagi menjadi 

dua macam, yaitu; a) konotasi tinggi, dan b) konotasi ramah. 

a) Konotasi tinggi yaitu kata-kata sastra dan kata-kata klasik yang lebih indah dan 

anggun terdengar ditelinga umum. Kata-kata seperti itu mendapat konotasi atau nilai 

rasa tinggi. Disamping itu, kata-kata asing pada umumnya menimbulkan anggapan 

rasa segan, terutama bila orang kurang atau sama sekali tidak memahami maknanya, 

lantas memperolah nilai rasa tinggi.  
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b) Konotasi ramah yaitu kata-kata yang berasal dari dialek atau bahasa daerah karena 

dapat memberikan kesan lebih akrab, dapat saling merasakan satu sama lain tanpa ada 

rasa canggung dalam bergaul. Kosa kata seperti ini merupakan kosa kata yang 

memiliki konotasi ramah. 

2. Konotasi Tidak Baik  

Konotasi tidak baik berarti kata-kata yang oleh sebagian masyarakat dianggap 

memiliki nilai rasa tidak sopan, tidak pantas, kasar, dan dapat menyinggung perasaan 

orang lain. Kata-kata ini biasanya mempunyai konotasi yang tidak baik. Konotasi 

tidak baik dibagi menjadi lima macam, antara lain; a) konotasi berbahaya, b) konotasi 

tidak pantas, c) konotasi tidak enak, d) konotasi kasar, dan e) konotasi keras.  

a) Konotasi berbahaya yaitu kata-kata yang erat kaitannya dengan kepercayaannya 

masyarakat kepada hal-hal yang sifatnya magis. Pada saat tertentu dalam kehidupan 

masyarakat, kita harus hati-hati mengucapkan suatu kata agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan, hal-hal yang mungkin mendatangkan mara bahaya. 

b) Konotasi tidak pantas yaitu kata-kata yang diucapkan tidak pada tempatnya dan 

mendapat nilai rasa tidak pantas, sebab jika diucapkan kepada orang lain si pembicara 

akan merasa malu, merasa diejek, dicela oleh masyarakat atau keluarganya sebagai 

orang yang tidak sopan. Pemakaian atau pengucapan kata-kata yang berkonotasi tidak 

pantas ini dapat menyinggung perasaan, terlebih-lebih orang yang mengucapkannya 

lebih rendah martabatnya daripada lawan bicara atau objek pembicaraan itu. Berikut 

ini contoh kata-kata berkonotasi tidak pantas yang diambil dari salah satu kutipan 

artikel pada media massa.  



51 

c) Konotasi tidak enak yaitu salah satu jenis konotasi atau nilai rasa tidak baik yang

berkaitan erat dengan hubungan sosial dalam masyarakat. Ada sejumlah kata yang 

hanya pantas digunakan dalam hubungan tidak baik dan tidak pantas digunakan 

dalam pergaulan yang baik. Oleh karena itu, kata atau ungkapan tersebut harus 

dihindari untuk menjaga hubungan tetap harmonis dan juga untuk menghindari 

hubungan yang semakin retak. 

d) Konotasi kasar yaitu kata-kata yang terdengar kasar dan mendapat nilai rasa kasar.

Kata-kata ini sering digunakan oleh rakyat jelata dan biasanya berasal dari suatu 

dialek. Kata-kata kasar dianggap kurang sopan apabila digunakan dalam pembicaraan 

dengan orang yang disegani. 

e) Konotasi keras yaitu kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang mengandung suatu

pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan sesuatu hal. Ditinjau dari 

segi arti, maka kata ini dapat disebut hiperbola, sedangkan dari segi nilai rasa atau 

konotasi dapat disebut konotasi keras. Untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak 

masuk akal, dapat digunakan kiasan atau perbandingan-perbandingan. Pada 

umumnya, setiap anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari berusaha untuk 

mengendalikan diri. Akan tetapi, untuk menonjolkan diri, orang sering kali tidak 

dapat mengendalikan diri dan cenderung menggunakan kata-kata yang bersifat 

mengeraskan makna. 


