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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang

Film merupakan salah satu bagian dari komunikasi massa yang mampu 

mempengaruhi audience dengan berbagai cara. Film bisa mempengaruhi secara 

halus dengan membentuk perspektif audiencenya dengan suatu pesan yang 

ditampilkan secara audio visual (Effendy, 2009). Melalui cerita yang terdapat di 

dalamnya, film dianggap sebagai local content yang berangkat dari sebuah realita 

atau fenomena kehidupan yang pernah atau bahkan sering terjadi. Hanya saja lebih 

dikemas dalam bentuk cerita yang lebih menarik, misalnya dengan menambahkan 

drama yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh penonton. 

Film juga dapat menjadi media untuk kita belajar mengenai banyak hal 

termasuk sejarah. Dalam film, ada genre yang membahas tentang sejarah-sejarah 

yang disuguhkan dan dibalut dengan drama agar lebih menarik yaitu genre 

historical drama. Film dengan genre historical drama tentunya tidak terlalu menarik 

banyak perhatian khalayak karena film dengan genre ini biasanya bersifat serius 

dan terkesan berat. Kebanyakan mereka lebih menggemari film dengan genre 

komedi, drama, dan action karena dirasa lebih menarik dan lebih ringan. Walaupun 

terkesan berat, film historical drama sebenarnya memiliki pesan yang kuat yang 

ingin disampaikan terkait peristiwa atau sejarah yang pernah terjadi di masa 

lampau. 

Film-film dengan genre biografi tokoh dan historical drama memang sulit 

mendapatkan perhatian lebih oleh khalayak. Contoh saja di Indonesia sendiri ada 
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film Jenderal Soedirman, film yang ceritanya mengacu pada tokoh sejarah ini 

bertahan di bioskop selama 4 minggu dengan jumlah tidak lebih dari 200.000 

penonton, dibandingkan dengan film komedi yang jumlah penontonnya selalu 

diatas satu juta penonton. Artinya film dengan genre ini sangat sedikit peminatnya, 

padahal dari film-film tersebut kita bisa banyak belajar terkait sejarah. 

Salah satu elemen penting dalam sejarah film adalah penggunaannya 

sebagai alat propaganda. Film sebagai alat propaganda sangat erat kaitannya dengan 

upaya pencapaian tujuan nasional dan masyarakat. Hal tersebut berkenaan dengan 

pandangan yang menilai bahwa film memiliki jangkauan, realisme, pengaruh 

emosional, dan popularitas yang hebat. Upaya membaurkan pengembangan pesan 

dengan hiburan memang sudah lama diterapkan dalam kesusastraan dan drama, 

namun unsur-unsur baru dalam film memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya 

menjangkau sekian banyak orang dalam waktu yang cepat dan kemampuannya 

memanipulasi kenyataan yang tampak dengan pesan fotografis, tanpa kehilangan 

kredibilitas (McQuail, 2010). 

Berbicara tentang film, banyak sekali cerita atau kisah yang memang 

menarik untuk disaksikan tapi apakah isi dari tayangan tersebut sesuai atau tidak 

juga perlu diperhatikan. Salah satu propaganda yang paling dominan yang disajikan 

dalam film adalah masalah rasisme. Rasisme bisa dikatakan sebagai sebuah 

kepercayaan yang kebanyakan berbuah konflik. Jika melihat secara menyeluruh, 

konflik adalah sebuah interaksi sosial yang bisa berakibat positif sekaligus negatif. 

Berakibat positif karena pada dasarnya dengan adanya konflik secara otomatis akan 

menguatkan ikatan emosional pada intern kelompoknya, namun jika dibawa ke 

dalam ranah yang lebih luas maka koflik yang seperti inilah yang berakibat negatif 
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(Liliweri, 2005). Oleh sebab itu konflik-konflik yang sering bermunculan ini 

biasanya berawal dari sebuah perbedaan biologis. Berawal dari yang tadinya hanya 

berbeda sudut pandang kemudian menjadi konflik yang saling memojokkan satu 

sama lain dan akhirnya menyebar secara cepat dan persuasif ke anggota atau 

kelompok lainnya.  

Di Indonesia, kasus rasisme sering kali terjadi. Sebagai contoh tidak sedikit 

orang menganggap orang kulit hitam adalah orang timur, orang-orang berkulit 

putih ataupun sawo matang tidak ingin bergabung bersama mereka karena 

menganggap orang timur adalah orang yang kasar dan menyeramkan. Atau orang 

jawa biasa digambarkan sebagai orang yang lelet dan manut. Kasus ini sering terjadi 

di kalangan bukan orang jawa memandang orang jawa. Begitu juga pada jaman 

perubahan orde baru ke era reformasi tahun 1998 terjadi tragedi antar etnis tionghoa 

kaya dengan warga pribumi yang juga disebabkan oleh kecemburuan ekonomi 

sehingga terjadi penjarahan dan penindasan terhadap etnis tionghoa di Jakarta yang 

juga pernah di filmkan oleh lukman sardi dengan judul Dibalik 98.  

Fairchild (1991) mengatakan bahwa rasisme memiliki dimensi yang luas 

dan tidak sekedar sesuatu yang berhubungan dengan aspek SARA. Rasisme telah 

bermetamorfosa dalam berbagai bentuk berbeda saat ini. Tidak hanya sebagai 

sentimen rasial antar suku bangsa, rasisme bahkan terjadi dalam lingkup internal 

suatu ras, suatu golongan, bahkan suatu komunitas bisnis (Fredericson, 2005). 

Realitas-realitas yang terjadi pada masa lalu terkait rasisme ini banyak dimunculkan 

melalui media-media massa. Salah satunya adalah film yang telah membuat 

kontribusi dalam mengungkap penyakit ini di masyarakat. 
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Amerika merupakan sebuah negara besar yang menjadi sorotan dunia dalam 

bidang seni khususnya perfilman. Dunia film tidak terpisah dari rumah produksi 

yang menciptakannya salah satunya Hollywood yang terkenal dengan industri 

perfilmannya di seluruh dunia. Dalam situs Imdb.com, pada tahun 1915 hingga 

2017, terhitung 502 film bertemakan rasisme mewarnai perfilman Hollywood, dan 

sekitar 51 film rasisme dengan topik Holocaust. Beberapa film terbaik diantaranya 

adalah film Schnidler’s List, Life is Beautiful, The Pianist, The Boy In The Striped 

Pajamas, dan The Book Thief.  Dari film-film rasis ini, salah satu yang paling 

menarik adalah The Boy In The Striped Pajamas.  

The Boy In The Striped Pajamas merupakan sebuah kritik tajam terhadap 

peristiwa holocaust yang menyebabkan jutaan orang Yahudi mati di kamp-kamp 

konsentrasi tentara Jerman di masa pemerintahan Adolf Hitler. Topik terkait 

peristiwa Holocaust Nazi ini pada masanya  menjadi viral hingga ke berbagai 

negara. Fakta menariknya, peristiwa di Jerman yang sangat terkenal kala itu 

menjadi awal mula tersebarnya virus rasisme di wilayah negara tersebut bahkan 

menjalar ke berbagai negara lainnya.  

Isu rasisme dalam film The Boy In The Striped Pajamas yang ditampilkan 

bukan hanya berbicara mengenai diskriminasi ataupun tindakan kekerasan, tapi 

juga stereotype yang ikut melekat di dalamnya. Mark Herman, sutradara dan 

penulis film, sangat detail dalam menceritakan isu ini, bagaimana stereotype 

tersebut bisa saja hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana pula manusia 

dengan latar belakang yang berbeda-beda, bisa merasa resah dengan yang lain. 

Yang membuat film ini menjadi berkualitas, karena isu rasisme sebenarnya sangat 
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dekat dengan kehidupan sehari-hari ini bisa tergambar dengan sangat detail, tapi 

tidak memusingkan orang-orang yang menonton. 

Film The Boy In The Striped Pajamas memang sudah berlalu cukup lama. 

Namun siapa sangka bahwa cerita yang diangkat dalam film ini terkait paham 

rasisme yang ada sejak ratusan tahun lalu ternyata terbawa hingga sekarang dan 

masih bersebaran terhadap masyarakat Jerman. Dilansir berita dari The Local1 

(16/6/2016) yang menyebutkan bahwa sekitar 11% kaum Yahudi memiliki terlalu 

banyak pengaruh dalam masyarakat Jerman. Sementara, sekitar 12% merasa bangsa 

Jerman secara alamiah memang lebih hebat daripada yang lain. Empat diantara 

sepuluh responden menganggap kaum yahudi dan muslim harus dilarang 

melakukan imigrasi ke negara mereka. Penelitian ini dilakukan dalam interval 

teratur oleh Universitas Leipzig2 sejak 2002. Secara khusus, sikap bermusuhan 

terhadap ras lain semakin meningkat sejak laporan terakhir pada 2014. Sekitar 36% 

warga tidak ingin ada lebih banyak imigran masuk ke Jerman. Setengah dari 2240 

orang responden survei mengaku mereka merasa seperti orang asing di negeri 

sendiri karena terlalu banyak pendatang yang masuk termasuk muslim. Hasil 

tersebut meningkat 7 persen dari hasil jejak pendapat 2014 (AFP, 2016). 

Konsep rasisme sendiri banyak mencuri perhatian para creator film untuk 

membangun persepsi masyarakat terkait rasisme termasuk Mark Herman sang 

sutradara. Mark membuat Film The Boy In The Striped Pajamas dibantu oleh David 

Heyman sebagai Produser. Film ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang 

sama karya penulis Irlandia, John Boyne. Beberapa film dengan topik rasisme 

                                                           
1 The Local merupakan situs berita online terbesar di Eropa 
2 Leipzig Merupakan Universitas unggul dan tertua kedua di Jerman didirikan pada tahun 1409 
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memang banyak, terlebih menceritakan terkait perseteruan bangsa kulit hitam dan 

kulit putih. Namun menariknya, dalam film The Boy In The Striped Pajamas lebih 

menceritakan Bagaimana kekejaman Nazi dituturkan melalui kacamata dan sudut 

pandang anak-anak polos yang tidak tahu arti perang, tidak tahu menahu seperti apa 

ideologi negaranya dan juga tidak tahu arti perbedaan yang sangat amat ditekankan 

dalam kehidupannya.  

Film The Boy In The Striped Pajamas merupakan film Box Office tahun 

2008 yang mendapatkan rating 6,2/10 di Rotten Tomatoe3. Beberapa ulasan 

menarik banyak dijumpai salah satunya oleh seorang kritikus film James Christoper 

dalam The Times4 menyebutkan bahwa film ini sangat amat berpengaruh terhadap 

penontonnya, termasuk dirinya. Roger Ebert yang juga seorang kritikus film 

sekaligus jurnalis dalam Chicago Sun-Times5 mengatakan “film ini tidak hanya 

tentang Jerman selama perang, cerita ini sungguh memilukan dan memiliki nilai-

nilai yang cepat menyebar dan bertahan seperti virus”. Dalam The Internet Movie 

Database (IMDB) The Boy In The Striped Pajamas mendapatkan rating 7,8/10 rate 

dari pengguna IMDB yang telah memberikan penilaiannya setelah menonton. 

Peringkat film diputuskan oleh Classification and Rating Administration 

(CARA). Dewan ini beroperasi dibawah MPAA (Motion Picture Association of 

America) dan (NATO) National Association of Theater Owners. The Boy In The 

Striped Pajamas mendapatkan rating PG-13 yang artinya jenis film ini peringatan 

tegas untuk para orang tua yang memiliki anak dibawah 13 tahun untuk tidak 

                                                           
3 Rotten Tomatoes adalah situs ulasan aggregator Amerika untuk film dan televisi. 
4 The Times adalah surat kabar harian yang diterbitkan di Inggris Raya 
5 The Chicago Sun-Times adalah surat kabar harian yang diterbitkan di Chicago 
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menonton, karena film ini dinilai dari beberapa tematik matang yang melibatkan 

holocaust. Tidak hanya itu alasan lainnya adalah cukup banyak unsur rasisme yang 

di perlihatkan dalam beberapa adegan juga dipadukan dengan adegan yang bersifat 

kekerasan walaupun tidak secara langsung.    

Beberapa Karakter tokoh utama dalam film The Boy In The Striped of 

Pajamas diperankan oleh Asa Butterfield sebagai Bruno, Jack Scanlon sebagai 

Shmuel, David Thewlis sebagai Adolf Ralf Hitler, Vera Farmiga sebagai istri Ralf 

dan Amber Beattie sebagai Gretel, kakak dari Bruno. Film The Boy in the Striped 

Pajamas ini pernah memenangkan penghargaan BIA (British Independent Award) 

dan CIFA (Chicago International Film Award). 

 Film yang digarap di Irlandia ini menuturkan ikatan antara dua bocah yaitu 

Bruno sebagai anak dari Hitler dan Shmule sebagai anak keturunan bangsa Yahudi. 

keduanya belum paham soal perang, belum tertanam ideologi dan nasionalisme 

bangsa mereka masing-masing, minimnya rasa curiga dan kemarahan, atas dasar 

indentitas anak seumuran, dan dilandasi oleh kemurnian jiwa seorang anak. Polos, 

jujur, persahabatan mereka terjalin dengan keceriaan. Bermain bersama dengan 

dibatasi wilayah karena keduanya dari strata yang berbeda. Mereka memandang 

hidup dengan cara mereka sendiri. Mungkin kesalahan orang dewasalah yang 

membuat pihak-pihak yang tak bersalah ikut merasakan penderitaan. 

Persahabatan Bruno dan Shmuel yang lahir dari dua belah pihak yang saling 

berseteru memberi banyak pelajaran. Keduanya seakan menggambarkan bahwa 

mereka anak-anak adalah korban perang sesungguhnya. Mereka tidak tahu  apa-

apa, mereka tidak mengerti politik perang, namun mereka terlibat jauh dalam arus 
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putaran konflik orang dewasa. Cerita di film ini berjalan secara perlahan, dan 

menemui klimaksnya di bagian akhir. Secara Keseluruhan, film The Boy In The 

Striped of Pajamas memberikan gambaran berbagai kejadian yang didasari oleh 

rasisme. Kejadian ini mengarah pada konflik-konflik yang bersifat deskriminasi, 

Kekerasan, prasangka-prasangka buruk penuh kebencian yang dilihat dan didengar 

langsung oleh anak umur 8 tahun sebagai tokoh utamanya. Hal inilah yang 

menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut.  

Dari beberapa film terkait praktik holocaust Nazi, peneliti mengambil The 

Boy In The Striped Pajamas sebagai objek yang diteliti karena film ini dengan tokoh 

utamanya dua anak kecil umur 8 tahun, berhasil memberikan pandangannya kepada 

penonton tentang dampak-dampak yang natinya akan terjadi akibat membedakan 

satu sama lain. Serta dari isu sosial terkait rasisme yang dibahas dalam film ini 

mampu menarik perhatian di berbagai ajang penghargaan film sampai ditahun 

2016.  

Sebuah film bisa menjadi sebuah komunikator atau sebagai perantara dalam 

komunikasi, hal ini dikarenakan sebuah film bisa berhubungan langsung dengan 

masyarakat penontonnya. Isu mengenai ras sampai saat ini menjadi suatu topik 

menarik untuk dibahas dan sering kali menjadi tema film. Dengan banyaknya film 

yang mengangkat tema mengenai rasisme, peneiti melihat bahwa film The Boy In 

The Strid Pajamas adalah karya film yang cukup berani dalam mengungkap rasisme 

yang terjadi pada masa praktik Holocaust Nazi melalui sudut pandang anak-anak. 

Sehingga penulis memutuskan untuk memilih film The Boy In The Striped Pajamas 

sebagai objek dari penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisis isi sebagai 

metode penelitian. penelitian ini mengukur dan menghitung seberapa besar 
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kemungkinan adegan yang mengacu pada aspek-aspek rasisme dalam film ini 

muncul. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut : Seberapa besarkah frekuensi dan durasi kemunculan 

pesan rasisme yang terkandung dalam film The Boy In The Striped of Pajamas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi dan durasi kemunculan 

pesan rasisme dalam film The Boy In The Striped Pajamas.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang 

terkait, antara lain : 

D.1 Manfaat Akademis 

Sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan pemikiran dalam bidang 

ilmiah dan rasional dalam rangka untuk mengkaji lebih dalam lagi pada 

bidang pemikiran ilmu komunikasi yang lebih mendalam dan memfokuskan 

dalam bidang film dan analisis isi. Adanya pesan-pesan negatif yang 
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terdapat dalam film ini terutama terkait rasisme dapat kita jadikan pelajaran 

untuk lebih menghargai perbedaan diantara sesama manusia.  

 

D.2 Manfaat Praktis 

Sebagai evaluasi tentang isi film-film yang bisa dimasuki oleh propaganda 

ideologi, dimana dalam penelitian ini diharapkan agar pembuat film 

khususnya sineas muda mampu menangkap realitas sosial. Dan dari hasil 

penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran dalam menangkap 

pesan yang termuat dalam sebuah film yang mereka tonton tentang apa dan 

bagaimana rasisme itu termuat dalam film The Boy In The Striped Pajamas. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Sebagai media massa, film digunakan tidak hanya sebagai media yang 

merefleksikan realitas namun juga bahkan membentuk realitas. Film juga sebagai 

karya seni budaya. Disini secara estetikanya film termasuk benda seni. Seni 

terwujud berdasarkan medium tertentu, baik suara (audio) ataupun gambar (visual) 

dan gabungan keduanya yang akan melahirkan bidang seni tertentu, seperti seni 

rupa, seni patung adalah bagian seni visual, sedangkan bagian dari seni audio 

berupa seni musik,  dan seni audio visual seperti seni teater, seni tari, dan seni film 

(Sumardjo, 2000 : 30). 

Film sebagai benda seni harus inderawi, harus dapat diindera oleh publik 

seni. Dan benda seni hanya dapat menampung kerja indera penglihat (visual) dan 
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pendengar (audio), tetapi tidak indera pembau, peraba, dan perasa. Konsep tentang 

seni atau estetik senantiasa berkaitan dengan pengetahuan dan kebaikan (kebajikan) 

dan merupakan seni yang paling menarik. Karena keindahan tertarik pada suatu 

karya sehingga keindahan adalah karya seni ‘berada’ dan bukan menjadi tujuan 

seni. Sebab tujuan seni selalu komunikasi yang efektif (Sumardjo, 32 : 2000). 

Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa 

yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, yaitu gambar dan suara 

yang hidup. Dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu 

singkat. Ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan 

waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi 

audiens. 

Film sebagai seni yang sangat kuat pengaruhnya, dapat memperkaya 

pengalaman hidup seseorang dan bisa menutupi segi-segi kehidupan lebih dalam. 

Film bisa dianggap sebagai pendidik yang baik. Selain itu, film selalui diwaspadai 

karena kemungkinan dampaknya yang buruk (Sumarno, 1996 : 85). 

 

E.1.1 Komunikasi 

 Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata latin communis yang berarti "sama", communico, communicatio, atau 

communicare yang berarti "membuat sama" (to make comon). Istilah pertama 

(communis) adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal usul kata 

komunikasi, yang merupakan akar dari kata kata latin lainnya yang mirip. 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu dianut 

secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa 



12 
 

komunikasi merujuk pada cara berbagai hal hal tersebut, seperti dalam kalimat "kita 

berbagi pikiran", "kita mendiskusikan makna" dan "kita mengirim pesan". 

Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah komunitas  (community) 

yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas merujuk pada 

sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan 

tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap. Berbicara tentang definisi 

komunikasi, tidak ada definisi yang benar ataupun salah. Seperti juga model atau 

teori, definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang 

didefinisikan dan mengevaluasinya.  

Beberapa definisi Mungkin Selalu sempit misalnya "komunikasi adalah 

penyampaian pesan melalui media elektronik", atau terlalu luas misalnya 

"komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih". Komunikasi 

didefinisikan secara luas sebagai berbagi pengalaman sampai batasan tertentu setiap 

makhluk dapat dikatakan melakukan komunikasi (Mulyana, 2007). 

 

E.1.2 Tipe-tipe Komunikasi 

Komunikasi tidak berlangsung dalam suatu ruangan hampa sosial 

melainkan dalam suatu konteks atau situasi tertentu. secara luas konteks di sini 

berarti semua faktor diluar orang-orang yang berkomunikasi yang terdiri dari 

pertama aspek bersifat fisik seperti udara, iklim, cuaca dan alat yang tersedia untuk 

menyampaikan pesan; kedua, aspek psikologis seperti sikap kecenderungan 

prasangka, dan emosi aspek sosial seperti norma kelompok, nilai sosial, dan 

karakteristik budaya dan keempat, aspek waktu yakni Kapan berkomunikasi. 
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Terdapat 6 tipe komunikasi yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana dalam 

bukunya Ilmu Komunikasi yakni : 

a. Komunikasi intrapribadi  

Komunikasi Intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sendiri 

baik kita sadari atau tidak. dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini intaran 

dalam komunikasi dua orang, tiga orang dan seterusnya, karena sebelum 

berkomunikasi dengan orang lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri, 

hanya saja caranya sering tidak disadari (Mulyana, 2007:72). 

 

b. Komunikasi antar pribadi  

Onong U.Effendy dalam (Mulyana,2007), mengutarakan komunikasi antar 

pribadi adalah komunikasi antara dua orang dimana kontak langsung terjadi dalam 

bentuk percakapan, bisa langsung berhadapan muka (face to face) atau bisa melalui 

media seperti telepon. Ciri khas komunikasi antar pribadi yakni dua arah atau timbal 

balik. 

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang yang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang 

lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. bentuk khusus dari 

komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) 

yang melibatkan Hanya dua orang (Mulyana, 2007:73). Ciri-ciri dari komunikasi 

ini adalah 

1. Pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; 

2. Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara 

simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. 
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Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. 

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

jenis pesan atau respons nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatap mata yang 

ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun setiap orang dalam 

komunikasi antarpribadi bebas mengubah topik pembicaraan, kenyataannya 

komunikasi antar pribadi bisa saja didominasi oleh suatu pihak. 

 

c. Komunikasi kelompok  

Komunikasi Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yakni berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

mengenai satu sama lainnya, dengan mandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut. Dengan demikian, komunikasi kelompok biasanya merujuk 

pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil tersebut (small group 

communcation). Komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan juga 

komunikasi antarpribadi, karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi 

berlaku juga bagi komunikasi kelompok (Mulyana, 2007:74).  

Secara ringkas kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

kehidupan kita, karena melalui kelompok, memungkinkan kita dapat berbagi 

informasi, pengalaman, dan pengetahuan kita dengan anggota kelompok lainnya 

(Burhan,2007). 

 

d. Komunikasi publik (public communication)  

Komunikasi publik (Public Communcation) adalah komunikasi antara 

seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak bisa 
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dikenali satu persatu beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah komunikasi 

kelompok besar (large group communication) untuk komunikasi ini (Mulyana, 

2007:74). 

Komunikasi ini biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada 

komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok, karena komunikasi publik 

menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian dan kemampuan menghadapi 

sejumlah besar orang. Daya tarik fisik pembicara bahkan sering merupakan faktor 

penting untuk menentukan efektivitas pesan, selain keahlian dan kejujuran 

pembicara. 

 

e. Komunikasi organisasi (organizational communication) 

Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan 

juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada 

komunikasi kelompok. komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga 

Komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi dan ada kalanya juga komunikasi 

publik (Mulyana, 2007:7). 

 

f. Komunikasi massa (mass communication)  

Komunikasi ini adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik 

cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), yang dikelola oleh 

suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah 

besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen (Mulyana, 

2007:75). 
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E.1.3 Fungsi Komunikasi 

Berikut ini akan dibahas mengenai empat fungsi komunikasi berdasarkan 

kerangka yang dikemukakan Willian I. Golden. Keempat fungsi tersebut, yakni 

komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual dan komunikasi 

instrumental, tidak saling meniadakan (mutually exclusie). Fungsi suatu persitiwa 

komunikasi (communication eent) tampaknya tidak sama sekali independent, 

melainkan juga berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, meskipun terdapat suatu 

fungsi yang dominan. Berikut ini fungsi-fungsi komunikasi yang dikutip oleh 

Deddy Mulyana, 2007 dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, yaitu : 

1. Komunikasi sosial, Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial 

setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk 

membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, 

untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, 

antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk 

hubungan dengan orang lain. Komunikasilah yang memungkinkan indiidu 

membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan 

yang menafsirkan situasi apapun yang dihadapi. Komunikasi pula yang 

memungkinkannya mempelari dan menerapkan strategi-strategi adaptif 

untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masukdi. Implisit dalam 

fungsi komunikasi sosial adalah fungsi komunikasi kultural. 

2. Komunikasi ekspresif, Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah 

komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam 

kelompok komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi 

orang lain namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi 
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instrumen untuk menyampaikan perasaan perasaan (emosi) kita perasaan-

perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan pesan nonverbal 

3. Komunikasi ritual, Erat kaitanya dengan komunikasi ekspresif adalah 

komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif suatu komunitas 

sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan 

sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, 

mulai dari upacara kelahiran sunatan ulang tahun pertunangan siraman 

pernikahan hingga upacara kematian 

4. Komunikasi instrumental, Komunikasi instrumental mempunyai 

beberapa tujuan umum menginformasikan mengajar mendorong mengubah 

sikap dan keyakinan dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan 

dan juga untuk menghibur bila diringkas semuanya maka ke semua tujuan 

tersebut dapat disebut membujuk (bersifat persuasif). Komunikasi yang 

berfungsi memberitahukan atau menerangkan (to inform) mengandung 

muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya 

mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan 

layak untuk diketahui. studi komunikasi membuat kita peka terhadap 

berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam komunikasi kita untuk 

bekerja lebih baik dengan orang lain demi keuntungan bersama. bahkan 

komunikasi yang menghibur (to entertain) pun secara tidak langsung 

membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka (Mulyana, 

2007). 
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E.1.4 Komunikasi Massa 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan sebuah media untuk 

saling bertukar informasi. Cara ini dikenal dengan istilah komunikasi. Melalui 

komunikasi, seseorang dapat menyampaikan sebuah berita, saling bertukar 

informasi, mengajukan sebuah gagasan atau ide, maupun bersosialisasi dengan 

orang lain. Sebuah informasi dapat secara cepat tersampaikan kepada masyarakat 

luas melalui sebuah media yang disebut sebagai media massa. Ada banyak sekali 

definisi-definisi terkait komunikasi massa dan tidak ada perbedaan yang mendasar 

atau prinsip, bahkan definisi definisi itu satu sama lain saling melengkapi (Nurudin 

2007 : 4). 

Menurut Bittner (dalam Ardianto & Lukiati, 2015 : 3) mengemukakan 

definisi komunikasi massa paling sederhana, yakni : komunikasi massa adalah 

pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus 

menggunakan media massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada 

khalayak yang banyak, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukan 

komunikasi massa. Media massa tidak berdiri sendiri, tetapi didalamnya ada 

beberapa individu yang bertugas melakukan pengolahan informasi sebelum 

informasi itu sampai kepada audiencenya. Mereka yang bertugas itu disebut 

gatekeeper dan disesuaikan dengan misi, visi media yang bersangkutan, khalayak 

sasaran, dan orientasi  bisnis atau ideal yang menyertainya.  

Media komunikasi yang termasuk komunikasi massa adalah radio siaran 

dan televisi yang dikenal sebagai media elektronik; surat kabar dan majalah yang 

dikenal sebagai media cetak; serta media film. Film sebagai media komunikasi 
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massa adalah film bioskop. Dalam perkembangan komunikasi massa yang sudah 

sangat modern, ada satu perkembangan tentang media massa, yakni ditemukannya 

internet. Belum ada, bentuk media massa dari komunikasi massa yang memasukkan 

internet kedalam media massa. Padahal jika ditinjau dari ciri, fungsi, dan 

elemennya, internet jelas masuk dalam bentuk komunikasi massa. Bisa jadi pula 

beberapa definisi yang tidak menyebutkan internet dalam definisi komunikasnya 

karena definisi itu dibuat beberapa puluh tahun lalu ketika internet belum mewabah 

seperti sekarang ini. Keuntungan penyebaran informasi melalui media massa adalah 

keunggulannya dalam penyampaian informasi yang sama kepada khalayak ramai 

dalam waktu relatif serentak (Nurudin, 2007 : 5). 

 

E.1.5 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Melalui sejumlah pengertian komunikasi massa, kita dapat mengetahui ciri 

komunikasi massa. Sehubungan dengan bahasan ini, Nurudin dalam bukunya 

Pengantar Komunikasi Massa (2007: 19), mengemukakan ciri - ciri dari komunikasi 

massa yakni : 

a. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga. Komunikator dalam 

komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan orang. Artinya, gabungan 

antar berbagai macam unsur dan bekerja sama satu sama lain dalam sebuah 

lembaga. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sebuah sistem. Sistem itu 

adalah sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan 

mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan,simbol, lambang menjadi 

pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling 

pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi.  
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b. Komunikasi dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen. Komunikan dalam 

komunikasi massa sifatnya heterogen. Artinya, komunikan terdiri dari beragam 

pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jabatan yang beragam, 

dan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda pula. Herbert Blumer 

pernah memberikan ciri tentang karakteristik audience (komunikan) sebagai 

berikut: 

1. Audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya, ia 

mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari 

asalnya, mereka berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat.  

2. Berisi individu - individu yang tidak mengenal satu sama lain. Disamping 

itu, antar individu itu tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung. 

3. Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal 

c. Pesannya Bersifat Umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan 

ke pada satu orang atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan 

- pesannya ditujukan kepada khalayak yang plural. Karena itu, pesan- pesan yang 

dikemukakan tidak boleh bersifat khusus. Khusus di sini, artinya pesan memang 

tidak disengaja untuk golongan tertentu. 

d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah. Pada media cetak, komunikasi hanya 

berjalan satu arah. Kita tidak bisa langsung memberikan respon kepada 

komunikatornya (media massa yang bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya 

tertunda. Jika dalam komunikasi massa ada komunikasi dua arah, sebisa 

mungkin komunikan tersebut harus terlibat secara langsung dalam proses 

komunikasi dua arah itu, dan itu sulit.  
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e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. Salah satu ciri komunikasi 

massa selanjutnya adalah keserempakan proses penyebaran pesannya. Serempak 

berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan.  

f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis. Media massa sebagai alat 

utama menyampaikan pesan kepada khalayaknya sangat membutuhkan 

peralatan teknis. Peralatan teknis misalnya pemancar untuk media elektronik 

(mekanik atau elektronik). Dewasa ini telah terjadi revolusi komunikasi massa 

dengan perantaraan satelit. Peran satelit akan memudahkan proses pemancaran 

pesan yang dilakukan media elektronik seperti televisi. Bahkan saat ini sudah 

sering televisi menyajikan siaran langsung (live) dan bukannya rekaman 

(recorded ).  

g. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper. Gatekeeper atau yang sering 

disebut penapis informasi adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran 

informasi melalui media massa. Gatekeeper berfungsi sebagai orang yang ikut 

menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua 

informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami. Gatekeeper juga berfungsi 

menginterpretasikan pesan, menganalisis, menambah data, dan mengurangi 

pesan- pesannya. Intinya, gatekeeper merupakan pihak yang ikut menentukan 

pengemasan sebuah pesan dari media massa. Semakin kompleks sistem media 

yang dimiliki, semakin banyak pula (pemalang pintu atau penapis informasi) 

yang dilakukan. Bahkan, gatekeeper sangat menentukan berkualitas atau 

tidaknya informasi yang akan disebarkan. 

 

E.1.6 Bentuk-bentuk media massa 
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Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media 

massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria 

sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik 

yang memenuhi kriteria media massa adalah radio, televisi, film, media on-line 

(internet). Setiap media cetak memiliki karakteristik yang khas. 

a. Surat kabar 

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan 

jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar 

dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Guternberg di Jerman. 

Prototipe pertama surat kabar diterbitkan di Bremen Jerman pada tahun 1609. Di 

Inggris, surat kabar pertama yang masih sederhana terbit pada tahun 1621. Surat 

kabar harian yang pertama di Amerika Serikat adalah Pennsylania Eening Post 

dan Daily Adertiser  yang terbit pada tahun 1783. 

Keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan panjang 

melalui lima periode yakni masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, 

menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan, serta zaman orde lama dan serta 

orde baru mempunyai misi menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan 

sebagai alat mencerdaskan rakyat Indonesia. 

Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif), 

fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah informasi, hal ini sesuai 

dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan 

setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karakteristik surat kabar sebagai 

media massa mencakup : Publishitas, periodesitas, uniersalbbilitas, aktualitas, 

dan terdokumentasikan. Surat kabar dapat dikelompokkan pada berbagai 
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kategori. Dilihat dari ruang lingkupnya, maka kategorisasinya adalah surat kabar 

lokal, regional, nasional. 

 

b. Majalah 

Edisi perdana majalah yang diluncurkan di Amerika pada pertengahan 

1930-an memperoleh kesuksesan besar. Majalah telah membuat segmentasi 

pasar tersendiri dan membuat fenomena baru dalam dunia media massa cetak di 

Amerika. Menurut Dominick yang dikutip oleh Elinaro Ardianto dan kawan-

kawan, klasifikasi majalah dibagi kedalam lima kategori utama, yakni : (1) 

general consumer magazine (majalah konsumen umum), (2) Business 

publication (majalah bisnis), (3) Literacy reiews and academic journal (kritik 

sastra dan majalah ilmiah), (4) newsletter (majalah khusus terbitan berkala), (5) 

public relations magazines (majalah humas). 

Keberadaan majalah sebagai media massa terjadi tidak lama setelah surat 

kabar. Sebagaimana surat kabar, sejarah majalah diawali dari negara-negara 

Eropa dan Amerika. Sejarah keberadaan majalah sebagai media massa di 

Indonesia dimulai menjelang dan pada awal kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta 

pada tahun 1945 terbit majalah bulanan dengan nama Pantja Raja pimpinan 

Markoem Djojohadisoeparto (MD) dengan perkata dari Ki Hadjar Dewantoro 

selaku menteri pendidikan pertama RI. 

Mengacu pada sasaran khalayaknya yang spesifik maka fungsi utama media 

berbeda satu dengan yang lainnya. Majalah berita seperti Gatra mungkin lebih 

berfungsi sebagai medi informasi tentang berbagai peristiwa dalam dan luar 

negeri, dan fungsi berikutnya adalah hiburan. Majalah wanita dewasa Femina, 
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meskipun isinya relatif menyangkut berbagai informasi dan tips masalah 

kewanitaan, lebih bersifat menghibur. Fungsi informasi dan mendidik mungkin 

menjadi prioritas berikutnya. Majalah pertanian Trubus fungsi utamanya adalah 

memberi pendidikan mengenai cara bercocok tanam, sedangkan fungsi 

berikutnya mungkin informasi. 

Meskipun sama-sama sebagai media cetak, majalah tetap dapat dibedakan 

dengan surat kabar karena majalah memiliki karakteristik tersendiri, yaitu : 

penyajian lebih dalam, nilai aktualitas lebih lm, gambar atau foto lebih banyak. 

Coer sebagai daya tarik. 

 

c. Radio  

Sebelum tahun 1950-an, ketika televisi menyedot banyak perhatian 

khalayak radio siaran, banyak orang memperkirakan bahwa radio siaran berada 

diambang kematian. Radio adalah media massa elektronik tertua yang luwes. 

Selama hampir satu abad lebih keberadaannya, radio siaran telah berhasil 

mengatasi persaingan keras dengan bioskop rekaman kaset, televisi, televisi 

kabel, electronic games dan personal casset players. 

Keunggulan radio siaran adalah berada dimana saja: di tempat tidur (ketika 

orang akan tidur dan bangun tidur), di dapur, di dalam mobil, di kantor, 

dijalanan, di pantai, dan berbagai tempat lainnya. Radio memiliki kemampuan 

menjual bagi pengiklan yang produknya dirancang khusus khalayak tertentu. 

Radio siaran (broadcasting) yang digunakan sebagai alat atau media 

komunikasi massa, mula-mula diperkenalkan oleh David Sarnoff pada tahun 

1915. Radio siaran juga dapat melakukan fungsi kontrol sosial seperti surat 
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kabar, disamping empat fungsi lainnya yakni memberi informsi, menghibur, 

mendidik, dan melakukan persuasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan 

radio siaran tersebut adalah daya langsung, daya tembus, dan daya tarik. 

Mark W. Hall dalam buku Broadcast Journalism yang dikutip oleh Elinaro 

Ardianto dan kawan-kawan bahwa perbedaan mendasar antara media cetak 

dengan radio siaran ialah media cetak dibuat untuk konsumsi mata, sedangkan 

radio siaran untuk konsumsi telinga. 

 

d. Televisi 

Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling 

berpengaruh pada kehidupan manusia. 99% orang Amerika memiliki televisi di 

rumahnya. Tayangan televisi mereka dijejali hiburan, berita dan iklan. Televisi 

mengalami perkembangan secara dramatis, terutama melalui pertumbuhan 

televisi kabel. 

Tahun 1948 merupakan tahun penting dalam dunia pertelevisian, dengan 

adanya perubahan dari televisi eksperimen ke televisi komersial di Amerika. 

Karena perkembangan televisi yang sangat cepat, dari waktu ke waktu media ini 

memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara bertahap, 

layar televisi berkembang dari diagonal 7 inci kemudian 12, 17, 21, 24, sampai 

39 inci. Penonton televisi kini lebih selektif. Jam tayang televisi bertambah. 

Penerimaan programnya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sistem 

penyampaian program lebih berkembang lagi. 

Kegiatan penyiaran melalui media televisi di Indonesia dimulai pada 

tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan dilangsungkannya Pesta Olahraga 
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se-Asia IV atau Asean Games di Senayan. Selama tahun 1962-1963 TVRI 

berada diudara rata-rata satu jam sehari dengan segala kesederhanaannya. 

Sejak tahun 1989 TRI mendapat saingan televisi siaran lainnya, yakni 

Rajawali Citra Televisi (RCTI) yang bersifat komersial. Secara berturut-turut 

berdiri stasiun televisi, Surya Ctra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI), Andalas Televisi (ANTV), Indosiar, TV7, Lativi, Metro TV, 

Trans TV, Global TV, dan televisi-televisi daerah seperti Bandung TV, JakTV, 

Bali TV, dan lain-lain. Karakteristik televisi adalah audio visual, berpikir dalam 

gambar dan pengoperasian lebih kompleks. 

 

e. Film 

Film lebih dahulu menjadi media hiburan dibanding radio siaran dan 

televisi. Menonton film ke bioskop ini menjadi aktiitas populer bagi orang 

amerika pada tahun 1920-an sampai tahun 1950-an. Industri film adalah industri 

bisnis dari catatan sejarah perfilman di Indonesia, film pertama yang diputar 

berjudul Lady an Java yang diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh David. 

Faktor-faktor yang dapat menunjukan karakteristik film adalah layar lebar, 

pengambilan gambar, konsentrasi penuh, dan identifikasi psikologis. Film dapat 

dikelompokkan pada jenis film cerita, film berita, film dokumenter, dan film 

kartun. 

 

f. Komputer dan Internet 

Lebih dari lima orang amerika dewasa menggunakan internet di rumah 

kantor atau sekolah dan di atas 10% menggunakannya setiap hari. Dari 
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karakteristik jenis kelamin hampir sama banyaknya lelaki dan perempuan yang 

menggunakan web (situs). Pengguna internet menggantungan pada situs untuk 

memperoleh berita. 

Industri media komputer memiliki beberapa bidang utama, antara lain : 

pabrik pengangkat keras komputer, pembuat perangkat lunak komputer 

(pembuatan program-program yang menjalankan mesin komputer) 

 

E.2 Film sebagai Industri 

Secara harfiah, film adalah cinematographie yang berasal dari kata cinema 

(gerak), tho atau phytos (cahaya), dan graphie atau graph (tulisan, gambar, citra). 

Jadi, pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis gerak 

dengan cahaya, harus menggunakan alat khusus, yang biasa disebut kamera. Itulah 

mengapa seperti yang telah diutarakan tadi bahwa film tidak akan jauh dari kata 

‘kamera’ dengan menggunakan konsep sinematografi dalam pembuatannya baik 

dengan atau tanpa suara. Tjasmadi (2008) menuliskan terdapat tiga fungsi film, 

yaitu: 

1. Film sebagai medium ekspresi seni peran yang berkaitan erat hubungannya 

dengan seni. 

2. Film sebagai tontonan yang bersifat dengar-pandang (audio–visual) atau 

bisa dibilang sebagai hiburan. 

3. Film sebagai piranti penyampaian pesan apa saja yang bersifat dengar 

pandang, oleh karenanya film berkaitan erat dengan informasi. 
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Maka fungsi film tersebut senada dengan definisi Komunikasi Massa menurut 

Severin dan Tankard, bahwa komunikasi bisa dilihat dari sebagian keterampilan, 

sebagian seni dan ilmu (Tjasmadi, 2008 : 22). 

Perkembangan film memiliki perjalanan cukup panjang hingga pada 

akhirnya menjadi seperti film di masa kini yang kaya dengan efek, dan sangat 

mudah didapatkan sebagai media hiburan. Perkembangan film dimulai ketika 

digunakannya alat kinetoskop temuan Thomas Alfa Edison yang pada masa itu 

digunakan oleh penonton individual.  

Film awal masih bisu dan tidak berwarna. Pemutaran film di bioskop untuk 

pertama kalinya dilakukan pada awal abad 20, hingga industri film Hollywood yang 

pertama kali, bahkan hingga saat ini merajai industri perfilman populer secara 

global. Pada tahun 1927 teknologi sudah cukup mumpuni untuk memproduksi film 

bicara yang dialognya dapat didengar secara langsung, namun masih hitam-putih. 

Hingga pada 1937 teknologi film sudah mampu memproduksi film berwarna yang 

lebih menarik dan diikuti dengan alur cerita yang mulai populer.  

Berbicara mengenai film sekarang ini, banyak memiliki peranan dalam 

kehidupan masyarakat modern. Sebab masyarakat saat ini sangat menyukai hal-hal 

yang menyangkut tentang hiburan. Dilihat dari fungsinya, film adalah sebuah media 

hiburan, meskipun demikian di dalam film juga terkandung fungsi informative 

maupun edukatif, bahkan persuasive. Fungsi edukatif dapat tercapai apabila film 

nasional memproduksi film-film sejarah yang objektif, atau film documenter dan 

film yang diangkat dari kehidupan sehari-hari berimbang. 
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Pengaruh film dalam kehidupan sangatlah besar, hal itu juga dikarenakan 

film dirancang khusus untuk memengaruhi jiwa, pemikiran, gaya hidup, tingkah 

laku hingga perkataan, dengan cara memainkan emosi seseorang yang menontonya. 

Film berperan sangat besar dalam kehidupan, terutama dalam merubah pemikiran 

seseorang serta tingkah lakunya. Karena film merupakan sebuah alat pembelajaraan 

bagi manusia untuk memiliki nilai positif atau negatif, bermoral atau amoral.  

Seiring berkembangnya dunia perfilman, semakin banyak film yang 

diproduksi dengan corak yang berbeda-beda. Secara garis besar, film dapat 

diklasifikasikan berdasarkan cerita, orientasi pembuatan, dan berdasarkan genre. 

Berdasarkan orientasi pembuatannya, film dapat digolongkan dalam film komersial 

dan nonkomersial. Film komersial, orientasi pembuatannya adalah bisnis dan 

mengejar keuntungan. Dalam klasifikasi ini, film memang dijadikan sebagai 

komoditas industrialisasi. Sehingga film dibuat sedemikian rupa agar memiliki nilai 

jual dan menarik untuk disimak oleh berbagai lapisan khalayak.  

Film komersial biasanya lebih ringan, atraktif, dan mudah dimengerti agar 

lebih banyak orang yang berminat untuk menyaksikannya. Berbeda dengan film 

non-komersial yang bukan berorientasi bisnis. Dengan kata lain, film non-

komersial ini dibuat bukan dalam rangka mengejar target keuntungan dan asasnya 

bukan untuk menjadikan film sebagai komoditas, melainkan murni sebagai seni 

dalam menyampaikan suatu pesan dan sarat akan tujuan. Karena bukan dibuat atas 

dasar kepentingan bisnis dan keuntungan, maka biasanya segmentasi penonton film 

non-komersial juga terbatas.  
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Selain itu, beberapa film yang memang dibuat bukan untuk tujuan bisnis, 

justru dibuat dengan tujuan untuk meraih penghargaan tertentu di bidang perfilman 

dan sinematografi. Film seperti ini biasanya memiliki pesan moral yang sangat 

mendalam, estetika yang diperhatikan detail-detailnya, dengan skenario yang 

disusun sedemikian rupa agar setiap gerakan dan perkataannya dapat mengandung 

makna yang begitu kaya. Film seperti ini biasanya tidak mudah dicerna oleh banyak 

orang, karena memang sasaran pembuatannya bukan berdasarkan tuntutan pasar. 

Seni, estetika, dan makna merupakan tolak ukur pembuatan film seperti ini.  

Sebagai media visual, film memiliki esensi yang luas. Ia dapat menjadi 

industri yang hidup apabila para para kreatornya mampu menjawab kebutuhan 

pasar penonton. Kebutuhan tersebut bukan sekedar material namun juga pesan yang 

ada di dalam film. Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik 

lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan tercipta 

karena ada kebutuhan informasi dari masyarakat dan memiliki tujuan yang telah 

dirancang sebelumnya. 

 

E.2.1 Pengertian Industri 

Menurut Tegus S Pamudi, Pengertian Industri adalah sekelompok 

perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang bisa saling menggantikan satu 

sama lainnya. Sedangkan Pengertian Industri menurut I Made Sandi adalah suatu 

bentuk usaha guna memproduksi barang jadi melalui proses produksi penggarapan 

di dalam jumlah yang besar, sehingga barang produksi tersebut dapat diperoleh 

dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang setinggi-tingginya. 
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Menurut UU No. 3 Tahun 2014, Pengertian Industri adalah seluruh bentuk dari 

kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber 

daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau 

manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri (Hadiwinata, 2002). 

Dari definisi industri yang diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pengertian Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah 

guna mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi 

merupakan bagian dari industri. Hasil dari industri ini tidak hanya berupa barang, 

akan tetapi juga dalam bentuk jasa.  

 

E.2.2 Ciri-ciri Industri 

Industri memiliki karakteristik atau ciri-ciri dalam pengembangannya. 

Industripun banyak dikelompokkan sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh 

setiap orang atau perusahaan. Dalam buku milik (Hadiwinata, 2012) Ciri-ciri 

industri besar adalah sebagai berikut (1) modalnya besar bahkan banyak yang 

menggunakan model raksasa hasilnya untuk keperluan ekspor maupun untuk 

keperluan dalam negeri masing-masing nya besar dan modern. (2) jumlah tenaga 

kerja 300 sampai 1000 orang atau lebih (3) merupakan mata pencaharian pokok 

bagi pengusaha maupun karyawannya. (4) Tetap perusahaan diatur dengan rapi ada 

pimpinan perusahaan Tata Niaga Syariah personalia tata usaha dan lain-lain. (5) 

banyak tenaga ahli yang mengerjakan biasanya produksi berjalan selama 24 jam 

pada setiap 8 jam distributor ada yang dimiliki pemerintah swasta nasional ataupun 



32 
 

swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat-syarat 

bersifat Padat Karya memperkenalkan teknologi baru cepat menghasilkan dan 

menghasilkan barang-barang ekspor pembangunan industri modern. membutuhkan 

modal yang cukup tenaga terdidik dan terlatih cukup tenaga kerja serta 

pengembangan dan penelitian. 

 

E.2.3 Ciri-ciri Produksi Film 

Dalam sebuah produksi film, pastinya memiliki karakteristik bagaimana 

sebuah film itu bisa diproduksi. Karena pada dasarnya hasil dari sebuah film 

populer atau tidaknya bergantung pada orang dibalik layar yang turut andil dalam 

proses produksi film tersebut. Dalam buku Teori Komunikasi Massa (vivian,2008) 

mengenalkan bagaimana struktur industri film. 

a. Modal yang dikeluarkan untuk pembuatan satu film terbilang besar. hal 

paling terpenting dalam produksi sebuah film adalah jumlah pendapatan 

produksi film harus lebih tinggi dari dana yang dikeluarkan untuk proses 

produksi. Tidak sedikit film yang mendapat kerugian besar akibat jumlah 

dana yang dikeluarkan dengan hasil pendapatan ketika pemutaran film tidak 

sesuai. Salah satunya film peterpan  

b. Jumlah crew dalam produksi film besar biasanya mencapai 100-500 orang. 

Mereka melibatkan crew produksi sebanyak itu guna meminimalisir 

kesalahan dan memaksimalkan hasil dari setiap detail proses pembuatan 

film 
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c. Dalam produksi sebuah film harus memiliki rasa otoritas yang kuat, dimana 

pemimpin dalam sebuah produksi film harus bertanggung jawab untuk 

memimpin sebuah tim untuk mencapai hasil film yang luar biasa dan harus 

memerintahkan tim tersebut untuk memastikan mereka bekerja sebaik-

baiknya. 

d. Sebuah produksi film memiliki tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya. 

Setidaknya ada 100 tenaga ahli dalam suatu perusahaan film yang bergerak 

sesuai dengan bidangnya entah orang tersebut berasal dari negara manapun 

yang terpenting orang tersebut mampu menunjukan kualitasnya sebagai 

peran yang penting dalam pembuatan film. Dan ratusan crew lainnya 

bergerak membantu gagasan mereka agar produksi berjalan dengan baik. 

keseluruhannya disusun berdasarkan struktur yang telah di tentukan dalam 

perusahaan atau studio tersebut, dan memahami pada bagian apa mereka 

harus membantu proses produksi.  

e. Teknologi yang digunakan mengikuti perkembangan zaman. Penonton yang 

pernah menyaksikan pemutaran film dengan kualitas yang bagus pasti 

setelah itu tidak ingin menikmati film dibawah kualitas sebelumnya. Kalau 

dulu produksi film pertama menggunakan pita seluloid, kemudian 

dikembangkan oleh George Eastman dengan pengenalan kamera kodaknya, 

kemudian muncul lagi film d-cinema yang sampai saat ini masih digunakan 

tentunya dengan beragam fitur-fitur baru yang bermunculan setiap 

tahunnya. 
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f. Teknologi yang dikembangkan bukan hanya pada proses pengambilan 

gambar, namun juga pada proses skoring dan editing. Baik berupa editing 

gambar, musik, animasi dll. Seluruhnya harus berimbang. 

g. Sebuah produksi film harus memiliki cakupan yang luas, yang artinya 

distribusi dalam film nantinya juga harus dipikirkan matang-matang agar 

film yang di produksi sesuai dengan keinginan konsumen atau penonton. 

 

E.2.4 Karakteristik Film 

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 (Mc Quail, 1997 : 13). 

Menurut Quick dan La Bau (1972) dalam teori komunikasi massa milik 

McQuaill (2010 : 18), film sebagai media komunikasi audio-visual memiliki 

karakteristik yang unik dan agak berbeda dengan media lain, di antaranya: 

1. Memiliki dampak psikologis yang besar, dinamis, dan mampu 

mempengaruhi penonton. 

2. Biasanya lebih dramatis dan lengkap daripada hidup itu sendiri. 

3. Terdokumentasikan, baik gambar maupun suara. 

4. Mudah disitribusikan dan dipertunjukkan. 
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5. Mampu membangun sikap dengan memperhatikan rasio dan emosi sebuah 

film. 

6. Terilustrasikan dengan cepat sebagai pengejawantahan dari sebuah ide atau 

sesuatu yang lain. 

7. Interpretatif: mampu menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak 

berhubungan. 

8. Mampu menjual sebuah produk dan ide (sebuah alat propaganda yang 

ampuh). 

9. Mampu menjembatani waktu: baik masa lampau, sekarang, dan masa yang 

akan datang. 

10. Mampu memperbesar dan memperkecil objek; dapat memperlihatkan 

sesuatu secara mendetail. 

11. Dapat menunjukkan sesuatu yang kompleks dan terstruktur. 

12. Berorientasi untuk ditampilkan kepada publik. 

13. Bersifat internasional dan membawa ideologi tertentu. 

 

E.2.5 Unsur-unsur Pembentukan Pada Film 

 Seperti halnya literatur lainnya, film mempunyai struktur fisik. Adapun 

sturuktur tersebut dapat dipecah meliputi : Shot, merupakan proses perekaman 

gambar sejak kamera diaktifkan (on) hingga dihentikan (off), atau sering 

diistilahkan sebagai satu kali take (pengambilan gambar). Scene (adegan) adalah 

satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang memperlihatkan satu aksi 

berkesinambungan yang diikat oleh ruang, waktu, isi cerita, tema, karakter, atau 
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motif, secara sederhana adegan bisa diartikan sebagai sekumpulan beberapa shot. 

Seuence, adalah satu segmen besar yang memperlihatkan satu rangkaian peristiwa 

utuh. Satu sekuen terdiri dari beberapa adegan yang saling berhubungan.  

Dalam bukunya Memahami Film, (Pratista, 2008 :1) menyebutkan secara 

umum bahwa film dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan 

unsur sinematik. 

 

1. Unsur Naratif 

Pengertian naratif adalah suatu rangkaian peristiwa yang 

berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat yang terjadi 

dalam suatu ruang dan waktu. Dalam sebuah film cerita, sebuah kejadian 

pasti disebabkan oleh kejadian sebelumnya. Hal ini akan membentuk 

sebuah pola pengembangan naratif yang dibagi menjadi tiga yakni 

pendahuluan, pertengahan, dan penutupan. Pola tersebut biasanya disajikan 

secara linier. Hubungan tersebut membuat naratif tidak bisa lepas dari 

batasan ruang (latar cerita) dan waktu (urutan, durasi, frekuensi). 

Salah satu bagian dari naratif adalah plot. Plot adalah rangkaian 

peristiwa yang disajikan secara audio maupun visual dalam film. Plot dalam 

film digunakan untuk memanipulasi sebuah cerita sehingga sutradara bisa 

menyajkan dan mengarahkan alur cerita sesuai dengan apa yang ia inginkan. 

Hal ini sekaligus digunakan untuk mempermudah sineas jika film diangkat 

berdasarkan novel, tanpa meninggalkan keterikatan ruang dan waktu 

sehingga film bisa dinikmati penonton. 
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Naratif mempunyai beberapa elemen pokok yang membantu 

berjalannya sebuah alur cerita, elemen-elemen tersebut adalah pelaku cerita 

yang merupakan motivator utama untuk menjelaskan alur cerita, pelaku 

cerita yang terdiri dari tokoh protagonis yaitu tokoh utama atau jagoan dan 

antagonis yaitu tokoh pendukung, atau terkadang bisa menjadi musuh atau 

rival. Permasalahan bisa diartikan sebagai penghalang tokoh utama untuk 

mencapai tujuannya, permasalahan bisa muncul dari tokoh protagonis 

maupun antagonis. Tujuan yang ingin dicapai pelaku cerita, bisa berupa 

fisik sepeti mengalahkan musuh atau berupa non fisik seperti kebahagiaan 

dan sebagainya.  

2. Unsur Sinematik 

Jika naratif adalah pembentuk cerita, maka unsur sinematik adalah 

semua aspek teknis dalam produksi sebuah film (Pratista, 2008 : 3). Dengan 

kata lain jika naratif adalah nyawa sebuah film, maka unsur sinematik 

adalah tubuh fisiknya. Namun bukan berarti unsur sinematik kalah dengan 

unsur naratif, karena unsur sinematik inilah yang membuat sebuah cerita 

menjadi sebuah karya audio visual berupa film. Unsur sinematik menurut 

Pratista (2008) meliputi: 

1. Mise-en-scene adalah segala hal yang terletak di depan kamera 

yang akan diambil gambarnya dalam proses produksi film, 

berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti “putting in the 

scene”. Hampir seluruh gambar yang kita lihat dalam film adalah 

bagian dari unsur Mise-en-scene. Mise-en-scene memiliki empat 
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aspek utama yakni setting atau latar, kostum dan makeup, 

lighting, serta pemain dan pergerakannya. 

2. Sinematografi, secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, 

yakni kamera dan film, framing, durasi gambar. Kamera dan 

film mencakup teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan 

stok filmnya. Framing adalah hubungan kamera dengan objek 

yang akan diambil. Sementara durasi gambar mencakup 

lamanya sebuah objek diambil gambarnya oleh kamera. 

3. Editing, terdiri dari dua pengertian yaitu : editing produksi 

merupakan pemilihan gambar serta penyambungan gambar yang 

telah diambil. Dan editing pasca produksi merupakan teknik-

teknik yang digunakan untuk menghubungkan tiap shot. 

4. Suara, Seluruh suara yang keluar dari gambar (film) yakni 

dialog, musik, dan efek suara. 

Dari penjelasan diatas, jika ada satu unsur pembentuk tidak ada, maka bisa 

dipastikan hasilnya tidak akan sesuai atau tidak akan maksimal, karena untuk 

membuat film sebisa mungkin kita harus total dalam membuatnya baik secara 

naratif maupun sinematik.  

 

E.3 Macam-Macam Genre dan Jenis Film 

Sebagai seorang komunikator adalah penting untuk mengetahui jenis-jenis 

serta genre film agar dapat memanfaatkan film tersebut sesuai dengan 
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karakteristiknya. Dalam bukunya (Ardianto & Lukiati, 2015 : 148) Film dapat 

dikelompokkan pada jenis film cerita, film berita, film dokumenter, dan film kartun. 

1. Film Cerita 

Film cerita adalah jenis film yang mengandung suatu cerita yang lazim 

dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film tenar dan 

film ini didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat 

menjadi topik film biasanya berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata 

yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, baik dari jalan ceritanya 

maupun dari segi gambarnya.  

2. Film Berita 

Film berita adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi. 

Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus 

mengandung nilai berita (news value). Kriteria berita itu adalah penting dan 

menarik. Film berita dapat langsung tertekam dengan suaranya, atau film 

beritanya bisu, pembaca berita yang membacakan narasinya. Bagi 

peristiwa-peristiwa tertentu, perang, kerusuhan, pemberontakan, dan 

sejenisnya, film berita yang dihasilkan kurang baik. dalam ini hal terpenting 

adalah peristiwanya terekam secara utuh. 

3. Film Dokumenter 

Film dokumenter didefinisikan oleh Robert Flaherty sebagai “karya ciptaan 

mengenai kenyataa”. Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman 

kenyataan, maka film dokumenter merupakan hasil interpretasi pribadi 

mengenai kenyataan tersebut. Banyak kebiasaan masyarakat Indonesia yang 

dapat diangkat menjadi film dokumente, diantaranya upacara kematian 
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orang Toraja, upacara ngaben di Bali. Biografi seseorang yang memiliki 

karya pun dapat dijadikan sumber bagi dokumenter. 

4. Film Kartun 

Film kartun dalam sinematografi dikategorikan sebagai bagian yang integral 

film yang memiliki ciri dan bentuk khusus. Film secara umum merupakan 

serangkaian gambar yang diambil dari obyek yang bergerak. Gambar obyek 

tersebut kemudian diproyeksikan ke sebuah layar dan memutarnya dalam 

kecepatan tertentu sehingga menghasilkan gambar hidup. Film kartun 

dalam sinematografi adalah film yang pada awalnya dibuat dari tangan dan 

berupa ilustrasi di mana semua gambarnya saling berkesinambungan.  

 

E.3.1 Genre Film 

Istilah genre berasal dari bahasa perancis yang bermakna “bentuk” atau tipe. 

Kata genre sendiri mengacu pada istilah biologi yakni genius, sebuah klasifikasi 

flora dan fauna yang tingkatannya berada diatas spesies yang memiiki kesamaan 

ciri-ciri fisik tertentu. Dalam film genre dapat dikasifikasikan dari sekelompok film 

yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, isi dan subjek cerita, 

tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, mood serta 

karakter. Klasifikasi tersebut menghasilkan genre-genre populer seperti aksi, 

petualangan, drama, komedi, horror, western, thriller, film noir, roman dan 

sebagainya. 

Fungsi utama genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film. 

Genre juga membantu kita memilah film-film tersebut sesuai dengan 
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spesifikasinya. Dalam industri film sendiri sering menggunakannya sebagai strategi 

marketing. Selain untuk klasifikasi, genre juga dapat berfungsi sebagai antisipasi 

penonton terhadap film yang akan ditonton. 

Sebenarnya tidak ada patokan baku tentang penggolongan ini tidaklah 

bersifat kaku atau statis, tetapi selalu berubah. Bahkan dapat dikatakan bahwa genre 

film dalam beberapa hal tergantung pada penonton. Karena pemnonton selalu 

berubah maka kriteria genre pun berubah. Asumsi tersebut berdasarkan pada 

kenyataan bahwa tidak ada satu kesepakatanpun tentang definisi genre sehingga 

kita sering menggunakan secara longgar, dan tidak ada kesepakatan diantara para 

kritikus tentang batasan-batasan dari masing-masing genre film. 

Sebuah genre film sering terdiri lebih dari satu genre karena banyak film 

yang menggabungkan elemen-elemen yang biasa terdapat dalam beberapa genre, 

atau film tersebut merupakan gabungan dari beberapa genre sehingga tidak 

memiliki genre sendiri. Oleh karena itu, satu genre dapat saja tumpang tindih 

dengan genre yang lain, apalagi bila cerita dalam sebuah film memadukan 

bermacam format yang berbeda. 

Jumlah genre film secara keseluruhan lebih dari tiga ratus genre. Bahkan 

Daniel Lopez dalam bukunya Film by Genre (1993) yang dikutip oleh Ida Rochani 

Adi mencatat sebanyak 775 kategori atau genre. Masing-masing genre tersebut 

memiliki karakteristik serta pola dasar yang berbeda-beda. 

 

E.3.1.1 Genre Induk Primer 
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Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah ada dan 

populer sejak awal perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an. 

1. Aksi 

Film-film aksi berhungan dengan adegan-adegan aksi fisik seru, 

menegangkan, berbahaya, nonstop dengan cerita yang cepat. Film aksi 

umumnya berisi adegan aksi kejar mengejar, perkelahian, tembak 

menembak, balapan, berpacu dengan waktu, ledakan dan aksi-aksi fisik 

lainnya. 

2. Drama 

Film drama umumnya berhubungan dengan tema, cerita, setting, 

karakter, serta suasana yang memotret kehidupan yang nyata. Konflik bisa 

dipicu oleh lingkungan, diri sendiri maupun alam. Kisahnya seringkali 

menggugah emosi, dramatik, dan mampu menguras air mata penontonnya. 

3. Epik Sejarah  

Genre ini umumna mengambil tema periode masa silam (sejarah) 

dengan latar belakang sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang 

menjadi mitos, legenda atau kisah biblikal. 

4. Fantasi 

Film fantasi berhubungan dengan tempat, peristiwa, serta karakter 

yang tidak nyata. Film fantasi berhubungan dengan unsur magis, mitos, 

negeri dongeng, imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi. Film fantasi juga 

terkadang berhubungan dengan aspek religi. 

5. Fiksi Ilmiah 
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Film fiksi ilmiah berhubungan dengan masa depan, perjalanan 

angkasa luat, percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, inovasi, atau 

kehancuran bumi. Fiksi ilmiah seringkali berhubungan dengan teknologi 

dan kekuatan yang berada diluar jangkauan teknologi masa kini serta 

berhubungan dengan karakter non manusia atau artfisial. 

6. Horror 

Film horror memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, 

kejutan, serta terror yang mendalam pagi penontonnya. Plot film horror 

umumnya sederhana, yakni bagaimana usaha manusia untuk melawan 

kekuatan jahat dan biasanya berhubungan dengan dimensi supranatural atau 

sisi gelap manusia. 

7. Komedi 

Film komedi adalah jenis film yang tujuan utamanya memancing 

tawa penontonnya. Film komedia biasanya berupa drama ringan yang 

melebih-lebihkan aksi, situasi, bahasa, hingga karakternya. Film komedi 

juga biasanya berakhir dengan penyelesaian cerita yang memuaskan (happy 

ending). 

8. Kriminal dan Gangstar 

Film kriminal dan ganster berhubungan dengan aksi-aksi kriminal 

seperti perampokan bank, pencurian, pemerasan, perjudian, pembunuhan, 

persainagan antar kelompok, serta aksi keompok bawah tanah yang bekerja 

diluar sistem hukum. Sering kali genre ini mengambil kisah kehidupan 

tokoh kriminal yang di inspirasi dari kisah nyata. 

9. Musikal 
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Genre musikal adalah film yang mengkombinasi unsur musik, lagu, 

tari (dansa), serta gerak (koreografi). Lagu-lagu dan tarian biasanya 

mendominasi sepanjang film dan biasanya menyatu dengan cerita. 

10. Petualangan 

Film petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasi, atau 

ekspedisi ke satu wilayah asing yang belum pernah tersentuh. Plot film 

umumnya seputar pencarian sesuatu yang bernilai seperti, harta karun, 

artefak, kota yang hilang, mineral (emas dan berlian) dan sebagainya. 

11. Perang 

Genre perang mengangkat tema kengerian serta terror yang 

ditimbulkan oleh aksi perang. Tidak seperti epik sejarah, perang umumnya 

menampilkan adegan pertempuran dengan kostum, peralatan, 

perlengkapan, serta strategi yang relatif modern. 

12. Western 

Western adalah sebuah genre orisinal milik Amerika. Genre ini 

memiliki beberapa ciri karakter tema serta fisik yang sangan spesifik. 

Setting sering kali menampilakn kota kecil, bar, padang gersang, sungai, rel 

kereta api, pohon kaktus, peternakan, serta perkampungan suku indian. 

Western memiliki karakter yang khas seperti koboi, Indian, kaaleri, sheriff 

dan lain-lain. 

 

E.3.1.2 Genre induk sekunder 
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Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang 

merupakan pengembangan atau turunan dari genre induk primer. 

1. Bencana 

Film-film bencana (disaster) berhubungan dengan tragedi atau 

musibah baik sekala besar maupun kecil yang mengancam jiwa banyak 

manusia. Film bencana dibagi menjadi dua jenis, bencana alam dan bencana 

buatan manusia. Bencana alam adalah aksi bencana yang melibatkan 

kekuatan alam yang merusak dalam skala besar seperti angin topan, tornado, 

gunung berapi, banjir, gempa bumi, meteor, efek pemanasan global, serta 

serangan hewan atau binatang seperti irus, lebah, ular, burung, kelelawar, 

ikan hiu dan sebagainya. Sedangakan bencana buatan manusia umumnya 

berhubungan dengan tindakan kriminal atau faktor ketidaksengajaan 

manusia seperti aksi terrorisme, kecelakaan oesawat terbang, kebocoran 

reaktor nuklir dan sebagainya. 

2. Biografi 

Biografi (sering dikisahkan biopic : biografy picture) secara umum 

merupakan perkembangan dari genre drama dan epik sejarah atau lebih 

sering disebut historical drama. Film biografi menceritakan penggalan kisah 

nyata atau kisah hidup seorang tokoh berpengaruh dimasa lalu maupun kini. 

Umumnya menggambarkan kisah berupa suka duka perjalanan hidup sang 

tokoh atau keterlibatan sang tokoh dalam sebuah peristiwa besar. 

3. Detektif 

Genre detektif merupakan pengembangan dari genre kriminal dan 

gangster. Inti cerita umumnya berpusat pada sebuah kasuk kriminal pelik 
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yang belum terselesaikan, sang tokoh biasanya seorang detektif atau polisi. 

Alur ceritanya sulit diduga serta penuh dengan misterius. 

4. Film noir 

Film noir {:noa} yang bermakna gelap merupakan turunan dari 

genre kriminal dan gangster. Film noir merupakan genre dengan pendekatan 

sinematik yang paling unik ketimbang genre-genre lainnya. Tema selalu 

berhubungan dengan tindak kriminal seperti pembunuhan, pencitraan serta 

pemerasan. Alur ceritanya penuh misteri, sulit ditebak, serta kadang 

membingungkan. Film nor juga sering menggunakan panutan kilas balik 

serta narrator. 

5. Melodrama 

Melodrama merupakan pengembangan dari genre drama yang 

sering diisitilahkan opera sabun atau film “cengeng” (menguras air mata). 

Melodrama meggunakan cerita yang mampu menggugah emosi 

penontonnya secara mendalam dengan dukungan unsur “melodi” (ilustrasi 

musik) 

6. Olahraga 

Film olahraga mengambil kisah seputar aktifitas olahraga, baik atlet, 

pelatih, agen amupun ajang kompetisiya sendiri. Film olahraga biasanya 

diadaptasi dari kisah nyata baik biografi maupun sebuah peristiwa olahraga 

besar. 

7. Perjalanan 

Genre perjalanan atau sering diistilahkan road film merupakan genre 

khas milik Amerika yang sangat populer d era klasik. Film perjalanan sering 
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bersinggungan dengan genre aksi, drama, serta petualangan. Biasanya 

mengisahkan perjalanan darat (umumnya menggunakan mobil). 

8. Roman  

Roman seperti halnya dengan melodrama merupakan 

pengembangan dari genre drama. Film roman lebih memusatkan cerita pada 

masalah cinta, baik ksah percintaannya sendiri maupun pencarian cinta 

sebagai tujuan utamanya. 

9. Supernatural 

Film-film supernatural berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib 

seperti hantu, roh halus, serta kekuatan mental seperti membaca pikiran, 

masa depan, masa lalu, telekinetis, dan lainnya. 

10. Thriller 

Film Thriller memiliki tujuan utama memberi rasa ketegangan, 

penasaran, ketidakpastian, serta ketakutan pada penontonnya. Alur 

ceritanya sering kali berbentuk aksi nonstop, penuh misteri, kejutan serta 

mampu mempertahankan intensitas ketegangan hingga klimaks filmnya. 

 

E.3.1.3 Historical Drama 

Drama sejarah didefinisikan sebagai perkembangan modern karena mampu 

membuat ketertarikan dari para audience dari sisi keingintahuan. Film dengan genre 

drama sejarah adalah representasi dari peristiwa bersejarah nyata yang kemudian 

dibalut dengan drama yang membuat film semakin menarik untuk dinikmati. Film 

Drama sejarah sangat penting dikenal sebagai genre yang berbeda karena benar-
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benar realistis. Film terkait genre ini memang sedikit sulit mendapatkan banyak 

perhatian dari masyarakat karena terkesan berat. Drama sejarah adalah konsep 

sebuah gerakan, bahwa sebuah drama hanya menyajikan nasib pribadi seseorang 

yang hebat (Pfordten, 1905 : 22). Intinya adalah nasib atau pelajaran dari cerita 

dalam film tersebut seharusnya mempengaruhi massa, atau masyarakat secara 

keseluruhan.  

Drama sejarah lainnya adalah cerita fiksi yang didasarkan pada satu orang 

atau lebih yang merujuk kepada perbuatan mereka. Beberapa karakteristik film 

bergenre historical drama menurut (Pfordten, 1905) adalah :  

1. Fokus pada narasi 

judul dalam dalam film biasanya menguraikan latar belakang narasi yang 

akan diberitahu secara rinci dalam film, gunanya membantu penonton 

dalam menguraikan peristiwa yang rumit. 

2. Representasi serius dari kehidupan 

Drama sejarah bertujuan untuk mendidik serta menghibur. Drama sejarah 

mencoba untuk menekankan realitas kehidupan di era mereka dan guna 

untuk membantu penonton lebih memahami apa pengalaman karakter yang 

lebih otentik dalam hal kerasnya perang. 

3. Fokus pada kejadian atau peristiwa yang diangkat 

Merupakan gambaran aktor kedalam karakter melalui frame-frame close up 

agar dapat terhubung dengan lebih mudah pada peristiwa yang telah terjadi. 

Keterlibatan emosional penonton dalam sebuah film menjamin akan 

pemahaman tentang peristiwa yang diangkat. 

4. Mise en Scene 
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Merupakan tema visual dari komposisi film. Set harus menggambarkan latar 

belakang puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu, aktornya, kostumnya 

dibuat agar terlihat nyata seperti peristiwa yang diangkat karena sebagian 

besar dari penonton tidak mengalami peristiwa tersebut, jadi sebisa 

mungkin penonton bisa memahami dan mengikuti alur cerita yang dibuat. 

5. Protagonisnya lebih unggul 

Dalam sebuah film tokoh protagonis selalu saja dibuat lebih unggul, 

termasuk dalam film bergenre drama sejarah. Karena gambaran peristiwa 

dalam film juga ditambahkan unsur drama yang pastinya akan lebih menarik 

untuk ditonton. 

 

E.4 Sifat Pesan Komunikasi dalam Film 

Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas 

secara verbal dengan kata-kata atau nonverbal tanpa kata-kata. Komunikasi yang 

pesannya dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal, sedangkan komunikasi 

yang pesannya dikemas secara nonverbal disebut komunikasi nonverbal. Jadi, 

komunikasi verbal adalah penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata. 

Sedang komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Dalam komunikasi 

sehari-hari 35% berupa komunikasi verbal dan 65% berupa komunikasi nonverbal 

(Ahmad, 2012 :10). 

E.4.1 Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah 

lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan 
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antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, 

pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan 

informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling 

berdebat, dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal itu bahasa memegang 

peranan penting (Agus M, 2003). 

Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu: 

1. Bahasa 

Pada dasarnya bahasa adalah suatu system lambang yang memungkinkan 

orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang 

dipergunakan adalah bahasa verbal entah lisan, tertulis pada kertas, ataupun 

elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan 

hubungan antara warganya satu sama lain. 

Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada tiga fungsi 

yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga 

fungsi itu adalah: 

a. Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita; 

b. Untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia 

c. Untuk menciptaakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. 

Bagaimana mempelajari bahasa? Dalam pengantar Ilmu Komunikasi 

(Cangara, 2007 : 99) Menurut para ahli, ada tiga teori yang membicarakan 

sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. 

Teori pertama disebut Operant Conditioning yang dikembangkan oleh 

seorang ahli psikologi behavioristik yang bernama B. F. Skinner (1957). 
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Teori ini menekankan unsur rangsangan (stimulus) dan tanggapan 

(response) atau lebih dikenal dengan istilah S-R. teori ini menyatakan 

bahwa jika satu organism dirangsang oleh stimuli dari luar, orang cenderung 

akan member reaksi. Anak-anak mengetahui bahasa karena ia diajar oleh 

orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. 

Teori kedua ialah teori kognitif yang dikembangkan oleh Noam 

Chomsky. Menurutnya kemampuan berbahasa yang ada pada manusia 

adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. 

Teori ketiga disebut Mediating theory atau teori penengah. 

Dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menekankan bahwa manusia 

dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa, tidak saja bereaksi 

terhadap rangsangan (stimuli) yang diterima dari luar, tetapi juga 

dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. 

 

2. Kata 

Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah 

lambing yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, 

barang, kejadian, atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, 

atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada 

hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung 

hanyalah kata dan pikiran orang (Agus M, 2003 :24). 

 

E.4.2 Komunikasi Nonverbal 
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Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam 

bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata komunikasi nonverbal 

jauh lebih banyak dipakai daripada komuniasi verbal. Dalam berkomunikasi 

hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, 

komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal 

lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan (Agus 

M,2003:26) 

Komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata 

sendiri. Ini mencakup bagaimana kita mengucapkan kata-kata (infleksi, 

volume), fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi (suhu, pencahayaan), 

dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi (pakaian, 

perhiasan, mebel). 

Komunikasi non verbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda (sign), 

tindakan/perbuatan (action) atau objek (object). Begitu juga dalam film. Berikut 

penjelasan di masing-masing komunikasi non verbal 

a. Bahasa Tubuh. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak 

tangan,, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi 

pikiran, kehendak, dan sikap orang. 

b. Tanda. Dalam komunikasi nonverbal tanda mengganti kata-kata, misalnya, 

bendera, rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara; aba-aba dalam olahraga. 

c. Tindakan/perbuatan. Ini sebenarnya tidak khusus dimaksudkan mengganti 

kata-kata, tetapi dapat menghantarkan makna. Misalnya, menggebrak meja 

dalam pembicaraan, menutup pintu keras-keras pada waktu meninggalkan 
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rumah, menekan gas mobil kuat-kuat. Semua itu mengandung makna 

tersendiri. 

d. Objek. Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti 

kata, tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. Misalnya, pakaian, aksesori 

dandan, rumah, perabot rumah, harta benda, kendaraan, hadiah. 

 

E.5 Rasisme dalam Cerita Film 

Film terkadang merupakan sebuah perwujudan dari realitas kehidupan 

sosial yang begitu luas, baik dimasa dulu, masa sekarang bahkan dimasa yang akan 

datang. Demikian juga dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi melalui 

sebuah film. Adapun pesan-pesan komunikasi yang terwujud dalam cerita dan misi 

yang dibawa oleh sebuah film terangkum dalam berbagai ide yang diciptakan oleh 

penulis dan sutradara. Salah satu isu yang sering muncul dalam film adalah 

permasalahan rasisme. Isu rasisme yang diangkat ke dalam film biasanya 

berdasarkan fakta-fakta yang pernah terjadi dan divisualisasikan kedalam macam-

macam genre seperti drama, biografi, perang, action. Biasanya film dengan genre 

seperti ini termasuk film yang berat, namun tanpa disangka film yang mengangkat 

cerita rasisme di dalamnya ini mendapatkan perhatian lebih oleh penonton sehingga 

film dengan isu ini selalu mendapatkan rating diatas 7,0.  

Salah satu pelopor film rasisme adalah Roberto Benigni. Ia berhasil 

membuat film life is beautiful yaitu film yang mengubah rasisme menjadi sesuatu 

yang melodrama sehingga film tersebut mampu mencuri banyak perhatian khalayak 

dan juga di ajang-ajang penghargaan film ternama. Hal tersebut membuat sineas-
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sineas seperti Mark Herman termotivasi dan berlomba-lomba dalam hal meraih 

kesuksesan yang sama. Pundi-pundi pendapatan yang membeludak karena rating 

film yang terus naik membuat sutradara, dan seluruh kru juga pemain mendapatkan 

apresiasi yang luar biasa dan menimbulkan kesan positif di masyarakat. 

Isu-isu rasisme memang sering menjadi sasaran empuk bagi sineas dalam 

hal pemilihan tema film. Karena film ini mudah melekat di hati penontonnya, 

mengangkat isu negatif namun dalam penerimaannya menimbulkan kesan yang 

positif. Film sebagai jembatan penyampaian pesan harus selalu mampu 

memberikan kesan ke penontonnya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang semestinya 

dilakukan, agar film sebagai bagian dari komunikasi massa, berhasil 

menyampaikan kepada massanya, bahwa film mampu bersaing dalam hal 

penyampaian pesan-pesan rasial yang sering muncul di masyarakat. 

Selanjutnya peneliti membahas bagaimana rasisme dapat muncul di 

msyarakat, mulai dari konsep ras sampai jenis-jenis rasisme 

 

E.5.1 Pengertian Rasisme 

Permasalahan rasial bersumber dari konsep manusia tentang ras. Menurut 

Dr. Alo Liliweri dalam bukunya Prasangka & Konflik (2005 : 18) kata ras berasal 

dari bahasa Perancis dan Italia “razza” yang diartikan sebagai pertama, pembedaan 

keberadaan manusia atas dasar tampilan fisik seperti warna kulit, rambut, mata, 

bentuk tubuh, kemudian berdasarkan tipe atau golongan keturunan, pola-pola 

keturunan, semua kelakuan bawaan yang tergolong unik sehingga dibedakan 

dengan penduduk asli. 
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Kedua, menyatakan identitas berdasarkan perangai, kualitas perangai 

tertentu, dari kelompok penduduk, menyatakan kehadiran setiap kelompok 

penduduk berdasarkan geografi tertentu, menyatakan tanda-tanda aktifitas suatu 

kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, gagasan, dan cara berfikir seseorang 

yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga, klan, kemudian arti biologis yang 

menunjukan adanya subspecies atau varietas, kelahiran, atau kejadian dari suatu 

spesies tertentu. 

Konsep tentang ras mengacu pada gagasan untuk membagi manusia 

kedalam phenotipe mereka (misalnya tampilan fisik seperti warna kulit, rambut, 

mata) dan genotype (misalnya pebedaan genetik) (Liliweri, 2005 : 23). Dari 

persamaan biologis yang ada, terdapat suatu perangai tertentu yang membangun 

suatu konstruksi sosial dalam suatu masyarakat. Bagaimanapun juga, para anggota 

dari suatu kelompok yang dominan menerima identitas rasial yang selalu 

memandang dirinya lebih positif dan superior daripada orang lain. 

Menurut Daldjoeni dalam Buku Prasangka & Konflik 2005, ada empat 

metode klasifikasi ras yang diperkenalkan untuk mengklarifikasi umat manusia 

(Liliweri, 2005 : 25) 

a. Metode biologis, yang mengutamakan ciri anatomis 

b. Metode geografis, ciri umum manusia diteliti berdasarkan observasi 

wilayah tertentu 

c. Metode historis, yang ditelaah dalam sejarah migrasi bangsa yang 

bersangkutan 

d. Metode kultural, yang dihubungkan dengan kondisi kultural. 
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Dari keseluruhan konsep ras mulai dari biologis sampe kultural, diantaranya 

merasa bahwa ras mereka lebih unggul. Karenanya mereka mulai menciptakan 

perbedaan-perbedaan biologis sehingga terlahirlah konsep rasisme. Rasisme 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah prasangka berdasarkan 

keturunan bangsa, perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang 

berbeda-beda, paham bahwa ras sendiri adalah ras yang paling unggul. Rasisme 

merupakan salah satu bentuk khusus dari prasangka yang memfokuskan diri pada 

variasi fisik diantara manusia. Paham rasisme merupakan sikap yang awalnya 

tumbuh di massa penjajahan, saat mereka hendak mengekspansi kekuasaannya di 

negeri jajahan (Liliweri, 2005 : 30).  

Ideologi rasisme bisa dibilang adalah ideologi terkejam yang pernah ada. 

Istilah rasisme pertama kali digunakan sekitar tahun 1930-an untuk 

menggambarkan teori-teori rasis yang dipakai oleh orang-orang nazi melakukan 

pembantaian terhadap orang yahudi pada masa pemerintahan Hitler. Rasisme telah 

menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial. 

(Frederickson, 2005: 2) 

Goldberg (dalam Race, Racism, and Psychology 1997 : 66) mendefinisikan 

rasisme dapat dianggap sebagai praktik yang dengan sengaja atau tidak 

mengecualikan 'rasial' atau 'etnis' minoritas untuk menikmati hak, kesempatan dan 

tanggung jawab penuh yang tersedia bagi mayoritas penduduk. Istilah 'rasisme' 

digunakan untuk merujuk pada sikap dan praktik yang secara eksplisit bermusuhan 

terhadap orang-orang yang didefinisikan sebagai anggota dari 'ras' lainnya. Ini 

menyiratkan beberapa tingkat keterlibatan psikologis emosional pada bagian rasis. 

Istilah rasialisme akan mengacu pada keyakinan teoritis atau ideologis tentang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi
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realitas ras dan validitas ilmiah dalam menganalisis hubungan manusia dan 

keragaman manusia dalam hal perbedaan rasial. 

Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan munculnya sebuah ungkapan 

bahwa manusia dari dasarnya berasal dari kelompok-kelompok tertentu yang kita 

sebut kelompok etnis dan kelompok ras. Dalam suatu masyarakat yang lebih besar, 

kelompok, atau bangsa yang mempunyai budaya dominan yang sama, mungkin 

terdapat subkelompok-subkelompok yang memiliki ciri memisahkan dan 

membedakan dari subkelompok lainnya (Mulyana dan Rakhmat, 2014 : 67). Sudah 

seharusnya kelompok-kelompok tersebut setiap orangnya memiliki identitas, 

identitas untuk mengemukakan pada orang lain tentang dari mana dia berasal, dari 

kelompok manakah ras ayah dan ibunya, dari kelompok etnik mana kebudayaan 

dan peradaban yang telah membesarkan dia sebagai manusia sosial (Liliweri, 2005 

: 5).  

Rasisme yakni gagasan yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung 

antara nilai-nilai, perilaku, dan sikap-sikap kelompok, dan ciri-ciri fisiknya adalah 

salah satu persoalan sosial utama yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat 

kontemporer. Grillo (dalam Liliweri, 2005) mengungkapkan rasisme adalah konsep 

yang sangat rumit dan memiliki banyak dimensi dan dapat dibagi-bagi dalam 

beberapa bidang. Dari hal yang sudah dijelaskan tersebut, akan terbentuk suatu 

pengelompokkan kelas, yang pada akhirnya akan membentuk dua kelompok besar, 

yaitu kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Orang-orang yang tergolong 

dalam kelompok kelompok tersebut biasanya membawa sifat kelompoknya. Orang-

orang yang tergolong kelompok mayoritas memiliki karakteristik mendominasi 

kelompok lain, sekaligus memiliki rasa takut dan selalu curiga bahwa kelompok 
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minoritas berencana menyerang mereka. Sedangkan kelompok minoritas 

mengalami ketidakadilan dan menjadi objek sasaran diskriminasi.  

Rasisme tidak hanya terjadi dalam praktik-praktik sosial, tetapi secara 

langsung juga mendukung atau mengusulkan terbentuknya suatu tatanan rasial, 

suatu perjenjangan kelompok yang bersifat permanen, yang dianggap 

mencerminkan hukum-hukum alam atau sabda tuhan (Frederickson, 2005 : 9). 

Rasisme kemudian merancang suatu stratifikasi sosial, membagi masyarakat dalam 

kelas-kelas tertentu berdasarkan ras. 

Dalam Bukunya yang berjudul Prasangka dan Konflik, Prof. Dr. Alo 

Liliweri, M.S. (2005 :29-30) medefinisikan rasisme sebagai berikut : 

1. Suatu ideologi yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa manusia 

dapat dipisahkan atas kelompok ras, bahwa kelompok itu dapat disusun 

berdasarkan derajat atau hierarki berdasarkan kepandaian atau 

kecakapan, kemampuan, dan bahkan moralitas. 

2. Suatu keyakinan yang terorganisasi mengenai sifat inferioritas 

(perasaan rendah diri) dari suatu kelompok sosial, dan kemudian karena 

dikombinasikan dengan kekuasaan, keyakinan ini diterjemahkan dalam 

praktik hidup untuk menunjukan kualitas atau perlakuan berbeda. 

3. Deskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras 

mereka. Kadang-kadang konsep ini menjadi doktrin politis untuk 

mengklaim suatu ras lebih hebat daripada ras yang lain. 

4. Suatu kompleks keyakinan bahwa beberapa subspesies dari manusia 

(stocks) inferior (lebih rendah) daripada subspesies manusia lain. 
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5. Kadang-kadang juga rasisme menjadi ideologi yang bersifat etnosentris 

pada sekelompok ras tertentu. Apalagi ideologi ini didukung oleh 

manipulasi teori sampe mitos, stereotip, dan jarak sosial, serta 

diskriminasi yang sengaja diciptakan. 

6. Kadang-kadang paham ini juga menyumbang pada karakteristik 

superioritas dan inferioritas dari sekelompok penduduk berdasarkan 

alasan fisik maupun faktor bawaan lain dari kelahiran mereka. Rasisme 

merupakan salah satu bentuk khusus dari prasangka yang memfokuskan 

diri pada variasi fisik diantara manusia. 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa hal-hal yang termasuk dalam 

rasisme adalah sikap yang mendasarkan diri pada karakteristik superioritas dan 

inferioritas, ideologi yang didasarkan pada derajat manusia, sikap diskriminasi dan 

sikap yang mengklaim suatu ras lebih unggul daripada ras lain. Hal ini sering sekali 

terjadi dalam masyarakat multikultur. Ada pengelompokkan untuk membedakan 

mana ras yang berasal dari superior dan inferior. Mereka dibedakan atas dasar 

kelompok mayoritas dan minorotas. 

Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat 

merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk 

mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dalam setting institusi 

yang berbeda-beda. Sebaliknya, kelompok minoritas kurang mempunyai akses 

terhadap sumber daya, kurang atau bahkan tidak berpeluang mendapat kekuasaan 

seperti mayoritas. Inilah ketidak seimbangan kekuasaan, dan hal ini dapat 

mendorong prasangka mayoritas terhadap minoritas, misalnya dengan mengatakan 
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bahwa kelompok minoritas lebih rendah kedudukannya daripada kelompok 

mayoritas.  

Wagley dan Harris (dalam Liliweri, 2005 : 109) mengemukakan bahwa : 

1. Anggota kelompok minoritas mempunyai pengalaman unik karena mereka 

diperlakukan secara tidak adil dari kelompok dominan melalui prasangka, 

diskriminasi, dan segregasi. Jadi, kelompok mayoritas menguasai 

pengawasan, berlaku mono-politik diatas politik, ekonomi, institusi sosial 

dalam masyarakat 

2. Anggota kelompok minoritas mempunyai karakteristik fisik dan 

kebudayaan yang dapat dibedakan dengan kelompok dominan. Kelompok 

dominan selalu membedakan karakteristiknya dengan warna kulit, rambut, 

mata, raut wajah, perangai yang rasional, emosional, dan lain-lain. 

3. Keanggotaan minoritas atau mayoritas tidak bersifat suka rela. Anggota 

minoritas mempunyai posisi atau kedudukan yang ascribed, yang diperoleh 

karena faktor keturunan. Contoh, seseorang yang berkulit hitam atau putih 

tidak pernah memilih menjadi hitam atau putih. 

4. Anggota kelompok minoritas secara umum biasanya dinikahkan dengan 

anggota kelompoknya sendiri sehingga disebut endogami. Kalau ada 

perkawinan eksogami, jumlahnya sangat kecil atau dianggap pengecualian. 

5. Keanggotaan kelompok minoritas selalu menyadari bahwa mereka punya 

status yang lebih rendah daripada kelompok mayoritas. Persepsi mereka 

seolah terbentuknya bahwa kelompok mayoritas yang menjadi pemimpin 

mereka. 
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E.5.2 Jenis-Jenis Rasisme  

Carmichael dan Hamilton (dalam Liliweri, 2005 : 171) menyatakan ada dua 

tipe rasisme, yaitu individual dan institusional.  

1. Rasisme Individu (Personal racism), terjadi ketika seseorang dari ras 

tertentu bertindak keras dan kasar kepada orang dari ras lain, karena anggota 

ras lain itu berada dalam kekuasaannya sebagai pihak mayoritas. Hal lain 

yang terjadi terkait rasisme individu ini adalah ketika individu (atau 

kelompok individu) memiliki sikap curiga dan atau terlibat dalam perilaku 

diskriminatif dan sejenisnya.  

Manifestasi personal racism adalah stereotip individu atas dasar 

dugaan perbedaan ras, menghina nama dan referensi, perlakuan 

diskriminatif selama kontak interpersonal, ancaman dan tindak kekerasan 

terhadap anggota kelompok minoritas yang diduga menjadi ras inferior 

(Warnaen, 2002 : 46). Sikap atau perlakuan yang termasuk dalam kategori 

rasisme individu adalah : 

a. Diskriminasi 

Secara teoritis, kata Doob, diskriminasi dapat dilakukan melalui 

kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, 

memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme 

budaya, dan mengasimilasi kelompok lain. Tindakan diskriminasi 

biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki sikap prasangka yang 

kuat akibat tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan atau hukum. 

Diskriminasi diartikan sebagai tindakan yang berbeda dan kurang 
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bersahabat dari kelompok dominan atau para anggotanya terhadap 

anggota kelompok subordinasinya (Liliweri, 2005 : 218).   

b. Prasangka 

Definisi prasangka pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Allport 

yakni berasal dari kata praejudicium, yakni pernyataan atau kesimpulan 

tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal 

terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Johnson 

menambahkan bahwa prasangka adalah sikap positif atau negatif 

berdasarkan keyakinan stereotip kita tentang anggota dari kelompok 

tertentu. Seperti halnya sikap, prasangka meliputi keyakinan untuk 

menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain sesuai dengan 

peringkat nilai yang kita berikan. Prasangka yang berbasis ras tersebut 

disebut rasisme, sedangkan yang berbasis etnik disebut etnisisme 

(Liliweri, 2005 : 199). 

c. Kekerasan 

Menurut Wignyosoebroto (dalam skripsi Anthoni, 2012), kekerasan 

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah 

orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap 

seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau 

dipandang berada dalam keadaan lebih lemah), berdasarkan kekuatan 

fisiknya yang superior, dengan kesenjangan untuk dapat ditimbulkan 

rasa derita dipihak yang tengah menjadi obyek kekerasan itu.  

2. Rasisme institusional, Rasisme ini merupakan tindakan kelompok 

mayoritas terhadap minoritas yang dilembagakan atau diinstitusionalkan. 
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Terjadi ketika lembaga pemerintah, lembaga hukum, lembaga layanan 

kesehatan, dan sistem pendidikan maupun bisnis/ekonomi menciptakan 

sistem (melalui peraturan dan perundang-undangan) sedemikian rupa, 

sehingga dapat menghilangkan tampilan peran ras tertentu. Misalnya 

melalui peraturan perundang-undangan diadakan pemisahan sekolah, tokoh, 

transportasi, restoran, hotel berdasarkan warna kulit.  

Oleh karenanya setiap orang tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat dengan identitas yang tegas dan jelas agar dapat berhubungan 

dengan orang lain disekitarnya, dan betapa martabat dan harga diri demikian 

penting dalam masyarakat. Jadi, bila seseorang telah digolongkan kedalam 

warga kelompok minoritas, maka persepsi itu merupakan stigma, sehingga 

orang seperti ini patut dikontrol, ditolak, atau disingkirkan. (Liliweri, 2005 

: 171&172). Dalam Rasisme Institusional ini berarti memiliki aturan dan 

larangan yang dilembagakan oleh kelompok mayoritas. 

Banyak teori rasisme difokuskan pada prasangka individu dan diskriminasi 

bukan pada organisasi atau masyarakat. Rasisme sendiri mengacu pada sikap, 

keyakinan, atau perilaku individu yang mengakibatkan perlakuan tidak adil atau 

peluang bagi kaum minoritas. Sebaliknya, rasisme institusional berfokus pada 

kebijakan dan praktik yang memiliki konsekuensi yang tidak sama untuk minoritas, 

terlepas dari apakah kebijakan ini disertai dengan keyakinan rasis organisasi. 

Anggota kelompok minoritas tetap dipersalahkan atas kondisi mereka, sedangkan 

lembaga-lembaga  mempertahankan bahwa kaum mayoritas memiliki hak istimewa 

(Mattaini, 1996: 149). 
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F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah suatu konsep atau batasan secara singkat tentang 

pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel yang akan diukur, diteliti dan 

akan digali datanya. Berikut adalah uraian definisi konseptual yang ingin diteliti 

oleh peneliti. 

 

F.1 Pesan 

Pesan merupakan salah satu komponen dalam komunikasi yang harus 

dipenuhi, selain komunikator dan komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen 

ini tidak ada maka komunikasipun tidak akan ada (Mulyana, 2007). Tujuan utama 

dari pesan adalah Istilah pesan dalam penelitian ini mengacu pada gambaran pesan 

rasisme dalam obyek audio visual yaitu film. 

 

F.2 Rasisme 

Rasisme berasal dari kata Rasialisme yang artinya prasangka berdasarkan 

keturunan bangsa, warna kulit, rambut, dan sebagainya.bisa juga diartikan sebagai 

perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Rasisme 

menjadi masalah karena konsep ini tidak sekedar menjadi kategori pembeda, namun 

lebih dari itu, ditujukan untuk mengaskan superioritas satu pihak diantara pihak-

pihak lainnya (Fredericson, 2005 : 3). Jadi pada dasarnya rasisme biasa sering 

digunakan dengan berbagai pertimbangan untuk melukiskan permusuhan dan 

perasaan negatif suatu kelompok atau etnis terhadap kelompok lain serta tindakan 

dan perkataan yang dihasilkan dari sikap-sikap tersebut.   



65 
 

F.3 Film 

Film adalah teks yang memuat serangkaian citra fotografi yang 

mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam kehidupan nyata. Film 

merupakan media komunikasi sosial yang terbentuk dari penggabungan dua indra, 

penglihatan dan pendengaran, yang mempunyai inti atau tema sebuah cerita yang 

banyak mengungkapkan realita sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempat 

dimana film itu sendiri tumbuh (Danesi, 2010: 134). Film sebagai salah satu media 

yang bisa dengan jelas menggambarkan keresahan terhadap apa yang sedang terjadi 

di masyarakat. Dalam film, cerita, tokoh, dan pemilihan tempat benar-benar bisa 

mewakili perasaan sesuai dengan inti pesan yang akan disampaikan.  

 

G. Metode Penelitian 

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. 

Menurut Lacy, dan Fico (1998), analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan 

dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai 

numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode 

statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan dan 

memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi (Eriyanto, 2011). Secara 

umum analisis isi dipakai untuk menganalisis  isi media (surat kabar, radio, film, 

dan televisi). Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi 

komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, 

dan dapat direplikasi. 
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Selanjutnya peneliti menjelaskan metode yang akan digunakan dalam 

penelitian Pesan Rasisme Dalam Film Historical Drama (Analisis Isi Film The Boy 

In The Striped Pajamas Karya Mark Herman). 

 

G.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, hal tersebut 

menjadi pilihan peneliti untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya pada 

satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi penelitian ini tidak 

membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan tidak pula mencari 

hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009 :15).  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi  yang bersifat 

kuantitatif dimana analisis ini menggambarkan secara detail suatu pesan atau teks 

tertentu (Eriyanto, 2011 : 47). Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara 

sistematis isi komunikasi yang tampak dan dilakukan secara objektif. Peneliti 

merujuk pada penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh nantinya dalam 

bentuk angka (skor, nilai) atau pernyataan yang dinilai, dianalisis dengan analisis 

statistik. Analisis isi kuantitatif merupakan suatu teknik penelitian ilmiah yang 

ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari 

isi (Eriyanto 2011 : 11). 

Dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif yang bersifat 

kuantitatif, peneliti mampu mengetahui dan menghitung seberapa besar pesan 

rasisme yang terkandung dalam film The Boy In The Striped Pajamas. 
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G.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil ruang lingkup penelitian semua 

scene yang terdapat dalam film The Boy In The Striped Pajamas tahun 2008 karya 

Mark Herman dengan total durasi 1 jam 34 menit 25 detik. Seluruh cerita dalam 

film ini dapat dibagi menjadi scene, adapun penggalan scene yang terdapat film 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Penggalan scene film The Boy In The Striped Pajamas 

Scene Durasi Scene Penggalan Scene 

1 (00:00:00 – 00:01:17) Opening Title 

2 (00:01:17 – 00:01:37) Suasana di kota Jerman yang ramai, Bruno dan 
teman-temannya berlari saling mengejar 

3 (00:01:37 – 00:01:52) Terlihat beberapa pekerja dirumah Keluarga 
Bruno sedang sibuk membersihkan area rumah 

4 (00:01:52 – 00:02:23) Ibu Bruno keluar dari mobil kemudian masuk ke 
rumah dengan membawa kotak 

5 (00:02:23 – 00:02:46) Bruno masih asik berlari bersama teman-
temannya menuju rumah 

6 (00:02:46 – 00:02:58) Beberapa pekerja lainnya di rumah Bruno 
tampak sibuk lalu lalang. 

7 (00:02:58 – 00:03:21) Suasana penyergapan tentara Jerman terhadap 
kaum Yahudi yang tinggal di Jerman untuk 
dibawa kesebuah tempat baru 

8 (00:03:21 – 00:03:33) Gretel kakak perempuan Bruno sedang bermain 
boneka dikamar 
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9 (00:03:33 – 00:05:34) Sesampainya Bruno dirumah, ia tampak 
bingung dengan keadaan rumahnya yang 
diperbarui karena akan diadakan pesta untuk 
merayakan sang Ayah yang mendapatkan 
promosi sebagai kepala tentara yang baru, dan 
membuat Bruno bersedih akan hal itu karena 
harus meninggalkan teman-temannya. 

10 (00:05:34 – 00:09:06) Suasana pesta dalam rangka perayaan Ralf 
sebagai new Hitler berlangsung meriah. Semua 
keluarga, sahabat, dan rekan kerja berkumpul 
dan turut berbahagia. 

11 (00:09:06 – 00:10:31) Keesokan harinya Bruno dengan berat hati 
meninggalkan rumah serta teman-teman 
terbaiknya menuju ke rumah baru tempat 
dimana ayahnya ditugaskan. 

12 (00:10:31 – 00:11:14) Bruno dan keluarga berada di dalam kereta 
perjalanan menuju ke Berlin 

13 (00:11:14 – 00:13:15) Sesampainya di rumah baru, Bruno terlihat 
kurang menyukai suasana rumahnya yang sepi, 
sangat berbeda dengan rumahnya yang lama. 

14 (00:13:15 – 00:14:43) Bruno masuk ke kamarnya dan mengobrol 
dengan salah satu pembantu drumah itu, Maria. 
kemudian ia melihat ke arah jendela dan 
menyadari pemandangan yang tidak biasa yaitu 
terlihat kamp konsentrasi para Yahudi yang ia 
kira adalah perkebunan dan dan perkampungan 
petani. 

15 (00:14:43 – 00:16:04) Bruno bilang kepada Ibunya bahwa ia melihat 
beberapa anak seusianya di perkebunan 
belakang rumahnya, namun setelah Elsa 
menyadari bahwa anak-anak yang dimaksud 
Bruno adalah sekumpulan anak dari kaum 
Yahudi, Ibunya langsung menahannya untuk 
tidak boleh bermain dengan mereka. 

16 (00:16:04 – 00:18:20) Ralf mengajak Bruno berbincang terkait rumah 
baru yang mereka tempati saat ini, dan lagi 
Bruno menyinggung tentang tempat yang dia 
anggap sebagai tanahj perkebunan. 
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17 (00:18:20 – 00:19:23) Jendela kamar Bruno ditutupi kayu oleh 
Ayahnya agar dia tidak bisa lagi melihat 
pemandangan yang tidak seharusnya dilihat 
olehnya. Bruno tampak sangat bosan karena 
tidak memiliki teman untuk diajak bermain dan 
satu-satunya yang bisa dia ajak cerita adalah 
Maria, pembantu dirumah tersebut. 

18 (00:19:23 – 00:20:49) Bruno mendapatkan sebuah pintu dan penasaran 
untuk memasukinya namun kepergok sang ibu 
yang langsung menyuruhnya bermain di dalam 
rumah saja. 

19 (00:20:49 – 00:21:48) Keluarga Bruno sedang makan siang bersama 
sambil berbincang mengenai kegiatan Bruno 
selama tinggal dirumah baru 

20 (00:21:48 – 00:25:12) Bruno memulai aktifitasnya dengan membuat 
ayunan untuk mengurangi rasa kebosanannya 
dan dibantu oleh Pavel salah seorang bangsa 
Yahudi yang dipekerjakan dirumahnya. 

21 (00:25:12 – 00:28:50) Bruno mengalami kecelakaan kecil dan Pavel 
menolongnya, hal ini membuat Bruno dan Pavel 
berinteraksi secara langsung dan saling 
mengenal 

22 (00:28:50 – 00:29:08) Bruno dan Gretel mengobrol di dalam kamar 

23 (00:29:08 – 00:30:12) Bruno dan Gretel memulai Homeschooling 
pertamanya bersama Tn. Lizst 

24 (00:30:12 – 00:35:12) Bruno yang didasari rasa penasaran mencoba 
menjelajah ke arah belakang rumahnya tanpa 
sepengetahuan orang rumahnya, dan sampailah 
ke daerah kamp konsentrasi orang-orang Yahudi 
dan disitulah dirinya bertemu dengan Shmule 
yakni anak seusianya yang keturunan bangsa 
Yahudi, mereka berduapun berkenalan. 

25 (00:35:12 – 00:37:14) Bruno mencari bola di gudang untuk bermain 
bersama Shmule, namun ia menemukan 
tumpukan boneka yang sangat banyak milik 
Gretel sang kakak. 

26 (00:37:14 – 00:37:50) Bruno menunggu Shmule di tempat biasa 
mereka bertemu sambil membawa coklat dan 
bola, namun Shmule tidak datang. 
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27 (00:37:50 – 00:38:24) Bruno dan Gretel ditemani Mr. Lizt memulai 
belajar 

28 (00:38:24 – 00:39:08) Bruno duduk di ayunan sambil menunggu 
Ibunya pergi agar bisa bertemu Shmule 

29 (00:39:08 – 00:41:38) Bruno dan Shmule mengobrol ditempat biasa 
membicarakan tentang kehidupan mereka dan 
sejak obrolan tersebut Bruno tahu bahwa 
Shmule adalah seorang anak keturunan Yahudi. 

30 (00:41:38 – 00:42:10) Ibu Bruno tiba dirumah dan terkejut 
mendapatkan Gretel dikamarnya sedang renov 
kamarnya dengan poster Hitler 

31 (00:42:10 – 00:43:28) Bruno berserta ayah ibu dan kakaknya sedang 
berkumpul bersama diruang tamu. Bruno 
menanyakan kepada ayah dan ibunya seputar 
bau yang tercium dari arah kamp. 

32 (00:43:28 – 00:44:03) Ralf dan istrinya mengobrol di dapur seputar Mr 
Lizts. 

33 (00:44:03 – 00:45:07) Pro kontra seputar Bangsa Yahudi saat belajar. 

34 (00:45:07 – 00:46:29) Bruno mengambil beberapa makanan yang ada 
di dapur untuk diberikannya kepada Shmule 

35 (00:46:29 – 00:47:57) Bruno memberikan makanan serta mengajak 
Shmule bermain bersama walaupun ia menolak 
untuk ikut bermain karena beberapa alasan 

36 (00:47:57 – 00:48:51) Ibu Bruno mencium bau sesuatu yang 
menyengat dan baru tersadar bahwa itu berasal 
dari kamp Yahudi 

37 (00:48:51 – 00:50:20) Elsa marah besar kepada Ralf tentang 
pembakaran kaum Yahudi yang menurutnya itu 
berlebihan. 

38 (00:50:20 – 00:54:55) Bruno dan keluarga sedang makan malam 
bersama kakek dan juga Letnan Kotler, 
beberapa kejadian dan perbincangan terjadi 
diantara mereka 

39 (00:54:55 – 00:56:32) Gretel dan Bruno berbincang bincang dikamar. 
Gretel menjelaskan tentang Kamp konsentrasi 
Yahudi yang dikira Bruno adalah perkebunan. 
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40 (00:56:32 – 00:57:12) Bruno dan keluarga sedang makan siang namun 
dengan suasana yang lebih diam karena Ralf dan 
Elsa masih bertengkar. 

41 (00:57:12 – 00:57:37) Bruno merenung di kamar dan mengingat 
kembali perkataan Ayah, Ibu, serta kakaknya 
terkait Yahudi 

42 (00:57:37 – 01:00:21) Bruno menemukan Shmule di suatu ruangan 
sedang membersihkan gelas-gelas. Kemudian 
mengajaknya ngobrol dan memberikan kue 
untuknya. Namun ketahuan oleh Letnan Kotler, 
iapun marah besar 

43 (01:00:21 – 01:01:07) Bruno amat menyesali perbuatannya terhdap 
Shmule karena menuduh ia mencuri makanan 
saat ditanya oleh Letnan Kotler. Setelah 
menangis ia mendatangi ruangan Shmule tadi 
namun ia sudah tidak ada disana. 

44 (01:01:07 – 01:01:54) Bruno sedang menunggu Shmule yang lama tak 
terlihat, karena ia masih merasa bersalah atas 
kejadian yang kemarin. 

45 (01:01:54 – 01:03:43) Ralf dan tentara-tentara lainnya sedang 
menyaksikan propaganda film Yahudi. Bruno 
yang merasa penasaran akhirnya mengintip dari 
luar. 

46 (01:03:43 – 01:04:15) Bruno yang ingin datang menemui Shmule tiba-
tiba bertemu dengan Letnan Kotler di ruang 
tamu. 

47 (01:04:15 – 01:06:20) Berkali kali Bruno mendatangi kamp dan 
akhirnya ia bertemu dengan Shmule dalam 
keadaan babak belur dan langsung meminta 
maaf pada Shmule atas kelakuannya kemarin.   

48 (01:06:20 – 01:07:41) Saat makan siang Ralf mendapat telepon dari 
Ayahnya dan mendapatkan kabar bahwa nenek  
mereka meninggal terkena Bom. 

49 (01:07:41 – 01:09:21) Bruno dan keluarga mendatangi pemakaman 
sang nenek 

50 (01:09:21 – 01:10:40) Bruno dan Shmule bermain catur sambil 
berbincang mengenai pemakaman. 
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51 (01:10:40 – 01:11:04) Bruno dan Ralf melihat Elsa sedang main 
ayunan dan berprilaku seperti orang yang sangat 
memiliki tekanan dalam hidupnya. 

52 (01:11:04 – 01:11:36) Malam dimana pertengkaran hebat terjadi antara 
Elsa dan Ralf. Bruno dan Gretel terlihat sangat 
gelisah 

53 (01:11:36 – 01:13:50) Ralf menawarkan tempat tinggal baru untuk 
Bruno dan Gretel. Gretel menyetujuinya 
sedangkan Bruno sangat tidak setuju. 

54 (01:13:50 – 01:16:38) Karena merasa bersalah akan meninggalkan 
Shmule, Bruno bermaksud membantu Shmule 
menemukan Ayahnya yang tidak kembali dari 
beberapa hari yang lalu. Mereka lalu mencari 
cara agar Bruno bisa masuk kedalam kamp dan 
mereka akan menjalankan misinya besok 
sebelum Bruno dipindahkan. 

55 (01:16:38 – 01:17:07) Malam dimana mereka besok akan berpisah 
membuat mereka berdua tidak bisa tidur 

56 (01:17:07 – 01:17:56) Pagi harinya Bruno menyiapkan sandwich 
untuk Shmule 

57 (01:17:56 – 01:19:38) Bruno berlari mendatangi Shmule dengan 
membawa sekop untuk menggali tanah dibawah 
pagar listrik, dan Shmule sudah menunggu 
dengan siap membawakan baju pajamas untuk 
Bruno agar tidak terlihat berbeda. 

58 (01:19:38 – 01:19:54) Elsa mulai menyadari bahwa Bruno tidak ada di 
ayunan, dan dia segera mencarinya 

59 (01:19:54 – 01:20:34) Bruno berhasil masuk dengan dibantu Shmule, 
mereka langsung berlari kedalam kamp untuk 
mencari ayah Smhule 

60 (01:20:34 – 01:20:47) Elsa dibantu Maria masih mencari Bruno di 
setiap sudut rumah 

61 (01:20:47 – 01:21:49) Melihat keadaan kamp yang sesungguhnya, 
Bruno mulai merasa bingung dan ketakutan. 
Namun Shmule berusaha untuk mengajak 
Bruno mencari Ayahnya. 

62 (01:21:49 – 01:21:55) Gretelpun ikut mencari Bruno 
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63 (01:21:55 – 01:22:43) Bruno dan Shmule masuk kesebuah pondok 
tahanan tahanan Yahudi yang dimana saat itu 
sedang ada penyergapan dan memaksa mereka 
semua untuk keluar dan berbaris. Bruno dan 
Shmule ikut dalam tahanan tersebut. 

64 (01:22:43 – 01:23:20) Elsa, Gretel dan Maria panik mencari Bruno 
disetiap sudut rumah namun tidak ketemu, 
sampai akhirnya mereka pergi kebelakang 
rumah dan menemukan sandwich Bruno jatuh, 
dan mereka terus mencari. 

65 (01:23:20 – 01:23:45) Para tahanan Yahudi tadi digeret keluar pondok, 
Bruno dan Shmule tidak bisa berbuat apa-apa 
hanya mengikuti perintah sambil ketakutan. 

66 (01:23:45 – 01:24:17) Elsa mengadu kepada Ralf, dan akhirnya Ralf 
mengerahkan semua bawahannya untuk 
membantu mencari Bruno. 

67 (01:24:17 – 01:24:47) Suasana hujan deras tetap membawa Bruno dan 
Shmule kedalam antrian para tahanan Yahudi 
tadi. 

68 (01:24:47 – 01:25:52) Sementara Ralf dan Elsa mencari Bruno, Bruno 
dan Shmule dipindahkan ke suatu ruangan dan 
dipaksa melepas baju yang mereka pikir adalah 
hanya masuk kedalam tempat pemandian. 

69 (01:25:52 – 01:26:16) Ralf dan anggotanya menemukan sebuah galian 
tempat diamana Bruno tadi masuk.  

70 (01:26:16 – 01:26:24) Tahanan Yahudi tadi dibawa masuk ke suatu 
ruangan dan mereka dikunci dari luar. 

71 (01:26:24 – 01:26:53) Elsa dan Gretel terdiam di tempat galian Bruno 
tadi, sedangkan Ralf  terus mengerahkan seluruh 
pasukannya untuk mencari anak bungsunya di 
dalam kamp tersebut. 

72 (01:26:53 – 01:27:21) Bruno, Shmuel dan puluhan tahanan Yahudi 
yang tidak menggunakan pakaian tadi saling 
berdesakan di dalam ruangan kemudian lampu 
ruangan dimatikan setelah itu ruangan tersebut 
dari atas ditaburkan gas guna membakar para 
tahanan. Bruno dan Shmule saling berpegangan. 



74 
 

73 (01:27:21 – 01:27:48) Ralf mulai menyadari dimana bruno berada 
namun ia sadar sepertinya sudah terlambat 

74 (01:27:48 – 01:28:54) Ralf meneriaki nama Bruno beberapa kali, Elsa 
dan Gretel menangis sejadi jadinya sepertinya 
mereka tahu apa maksud dari teriakan Ralf tadi. 
Bruno ikut dalam gerombolan tahanan yahudi 
yang dibakar hidup hidup. Raut penyesalan Ralf 
sangatlah terlihat, dan raut waja Elsa dan Gretel 
yang sangat sedih merasa sangat amat 
kehilangan. 

75 (01:28:54 – 01:30:06) Terlihat banyak sekali bekas baju pajamas yang 
dikenakan para tahanan Yahudi menggantung 
serta tergeletak ditinggalkan para pemakainya. 

76 (01:30:06 – 01:34:25) Credit title 

(Sumber : hasil pengamatan dari film The Boy in the Striped Pajamas) 

 

G.3 Struktur kategori 

Dalam hal ini, peneliti membuat struktur kategori yang mengenai rasisme 

yang terdapat dalam film The Boy In The Striped Pajamas yaitu dengan mengaitkan 

antara peran yang dijalankan oleh pemain dalam menokohkan karakter seseorang 

dalam film, dengan bentuk bentuk visual dan audio berupa tindakan dan dialog yang 

mengacu pada rasisme. Adapun struktur kategori ini mengacu pada kategorisasi 

milik (Bambang, 2014) dalam skripsinya Kandungan Unsur Rasisme Dalam Film 

Action, serta buku milik (Liliweri, 2015) dalam Prasangka dan konflik. Diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Rasisme Individu : Merupakan rasisme yang dilakukan oleh perseorangan. 

Jadi rasisme Individu ini terjadi ketika seseorang dari ras tertentu secara 

khusus bertindak keras dan kasar kepada orang dari ras lain karena ras 
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tersebut berada dalam kekuasaannya sebagai pihak mayoritas. Adapun 

indikator yang termasuk dalam kategorisasi rasisme individu adalah : 

a. Diskriminasi, adalah segala bentuk tindakan atau dialog negatif yang 

merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. 

Hal seperti ini bisa berupa membeda-bedakan dengan kata yg kasar, 

merendahkan. 

 Contoh dialog : “saat Elsa, Ibu Bruno berkata  

“Bruno, kamp tersebut bukan untuk anak kecil, itu hanya untuk 
orang-orang bodoh”.  
 
(Hal tersebut bisa masuk kategori diskriminasi karena unsur ada 

merendahkan di dalam dialog).  

 Contoh tindakan diskriminasi yaitu :  

gambar disamping masuk dalam 

tindakan diskriminasi karena bisa 

dilihat keluarga Nazi sedang 

makan bersama, sedangkan 

Yahudi yang berada dibelakang 

disuruh mengupas kentang. 

b. Prasangka adalah sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan 

stereotip tentang anggota atau kelompok ras tertentu. Jadi prasangka 

dalam kategori ini bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki 

pandangan kepada kelompok lain, baik itu difokuskan pada ciri-ciri 

positif ataupun negatif.  

 Contoh dialog Prasangka : Bruno memberikan dugaannya 

kepada Tn. Lizt  

Gambar 1 1 
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“Pasti ada orang yahudi yang baik, benarkan?”  

Tn. Lizt memberikan argumennya terhadap dugaan Bruno  

“Aku rasa Bruno, jika kau pernah menemukan Yahudi yang 
baik, maka kau akan menjadi penjelajah terbaik di dunia”  
 
(dialog ini terjadi saat Bruno dan Tn. Lizt saling berargumentasi 
tentang kaum Yahudi. Keduanya memiliki pendapat yang 
berbeda). 

c. Kekerasan adalah suatu perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja 

yang ditujukan untuk mencederai atau merusak individu. Kekerasan 

dalam film bisa ditunjukkan melalui dialog (kekerasan verbal) dan 

tindakan (kekerasan fisik). Kekerasan Verbal adalah kekerasan yang 

dilakukan hanya lewat kata-kata seperti membentak, mengumpat dan 

menghina, sebagai luapan rasa marah yang sudah mencapai puncaknya 

kepada orang lain atau obyek kekerasan tersebut. Sedangkan Kekerasan 

fisik, merupakan segala bentuk tindakan yang kasar terhadap individu 

atau kelompok lain dari ras tertentu misalnya memukul, menendang, 

menampar dll. 

 Contoh dialog kekerasan verbal : saat Letnan Kotler marah besar 

karena Shmule kepergok makan serta ngobrol dengan Bruno 

Ltn. Kotler : “Beraninya kau bicara kepada orang di dalam 
rumah ini. Beraninya kau! Apa kau sedang makan? Apa kau 
mencuri makanan? Jawab aku!!!” 
 
 

 Contoh tindakan kekerasan fisik     
Dalam gambar ini terlihat 

shmule babak belur, dipukul 

karena dituduh mencuri 

makanan padahal dia tidak 

pernah melakukannya. 
gambar 1 2 
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d. Kebencian merupakan sebuah emosi minoritas yang sangat kuat dan 

melambangkan ketidaksukaan, atau antipati terhadap mayoritas. 

 Contoh dialog kebencian :  

Ralf : “Apakah kau tidak berfikir nanti akan ada masalah? 
Sekarang apa yang akan dikatakan mengenai kemampuanku 
untuk melaksanakan pekerjaanku jika aku tidak bisa mengurus 
keluargaku? Tanangkanlah diirimu” 
Elsa : “Mengabaikan kenyataan bahwa laki-laki yang aku nikahi 
adalah monster!” 

(dialog ini terjadi saat Elsa mengutarakan kebenciannya kepada sikap 

Ralf yang keterlaluan terhadap Yahudi, ini masuk kategori kebencian 

dimana seharusnya Elsa mendukung apa yang dilakukan Ralf namun 

sebaliknya Elsa justru marah dan benci akan hal tersebut).  

e. Ketakutan merupakan bentuk reaksi atau tanggapan emosi terhadap 

suatu ancaman terhadap suatu kaum. 

 Contoh dialog ketakutan :  

Bruno : “Shmule... bisakah kita ke kafe?” 
Shmule : “Kafe?” 
Bruno : “Mungkin aku seharusnya pulang kerumah.” 
 

(dalam dialog ini Bruno melihat banyak sekali orang-orang Yahudi 

yang menggunakan piyama bergaris garis dengan wajah menyeramkan 

yang akhirnya membuat Bruno ketakutan dan mangajak Shmule untuk 

pulang). 

  

2. Rasisme Struktural : Merupakan tindakan kelompok mayoritas terhadap 

minoritas yang dilembagakan. Mereka menciptakan sistem (melalui 
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peraturan dan perundang-undangan) sedemikian rupa, sehingga dapat 

menghilangkan tampilan peran ras tertentu. Rasisme struktural bisa 

dikatakan sebagai segala bentuk aturan dan larangan yang dilakukan oleh 

kaum mayoritas untuk membatasi pergerakan atau kegiatan kaum minoritas.   

a. Aturan adalah segala bentuk tata tertib yang dibuat oleh masyarakat 

dominan kepada minoritas dan apabila melanggar mereka mendapatkan 

sanksi.  

 Contoh dialog aturan :  

Shmule : “(Mengembalikan bola), jangan lemparkan kembali” 
Bruno : “Apa? Kenapa tidak?” 
Shmule : “Itu berbahaya” 
Bruno : “Berbahaya? Ini hanya bola ayolah. Kau tidak suka 
bermain? Bukan permainan bola?” 
Shmule : “Jangan disini” 

Dari dialog diatas ada dialog Shmule yang mengatakan jangan bermain 

di area ini, karena aturan tersebut dibuat oleh tentara Nazi dan berlaku 

bahwa semua anak-anak tidak ada yang boleh bermain di dalam kamp. 

 Contoh tindakan aturan 

 

gambar 1 3 

dalam gambar tersebut merupakan aturan dari Nazi kepada orang-orang 

Yahudi untuk membuka seluruh pakaian mereka dan kemudian dipaksa 

untuk masuk kedalam suatu ruangan. 
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b. Sedangkan larangan merupakan dialog yang mengharuskan seseorang 

mengikuti apa yang dilarang oleh pihak dominan. Biasanya tujuan 

utamanya adalah membatasi pergerakan antar mayoritas dengan 

minoritas. 

 Contoh dialog larangan :  

Elsa : “Bruno apa yang kau lakukan?” 
Bruno : “Menjelajah!” 
Elsa : “Tidak jangan ke belakang, aku sudah memberitahumu 
itu. Menjelajahlah didepan!” 
 

Dialog tersebut terjadi saat Elsa, memergoki Bruno yang ingin bermain di 

halaman belakang rumah. Elsa melarangnya karena ada beberapa orang dari 

ras Yahudi yang bekerja di halaman belakang. Elsa tidak ingin Bruno 

bertemu denan salah satu dari mereka. 

 

G.4 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis merupakan satuan terkecil dari kategori data yang akan diamati 

oleh peneliti, unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap dialog yang diucapkan 

tokoh berupa kalimat-kalimat yang mengandung pesan rasisme di dalamnya serta 

tindakan rasisme yang dapat diamati melalui gesture (Bahasa tubuh), ekspresi 

wajah tokoh yang terdapat dalam film The Boy In The Striped Pajamas. Tindakan 

yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan 

oleh manusia yang mengandung unsur rasisme seperti diskriminasi, kekerasan 

sosial berupa pemukulan, pemaksaan secara kasar, dan sikap serta prasangka yang 

mengacu pada rasisme. Sedangkan dialog rasis yang dimaksud peneliti adalah 
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segala sesuatu yang diucapkan oleh pemain (tokoh) yang mengandung unsur rasis 

seperti hinaan, membentak, merendahkan, melarang, dan ancaman.  

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah total durasi dan frekuensi 

kemunculan tindakan dan dialog dalam tiap scene yang mengandung unsur rasisme 

dalam film. Sementara pengukurannya menggunakan struktur kategori yang telah 

ditetapkan. 

 

G.5 Teknik pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

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

penelitian dengan cara mengamati data yang ada, yaitu film The Boy In The 

Striped Pajamas yang di dapatkan dengan cara mengunduh film tersebut 

dalam situs web film cukup ternama yaitu ganool.com. Dalam pengumpulan 

datanya, peneliti bersama 2 koder melakukan pengamatan dengan melihat 

secara langsung setiap scene yang menggambarkan pesan rasisme dengan 

kategorisasi yang telah ditentukan. Setelah itu peneliti melakukan capture 

frame atau pemotongan gambar adegan yang telah dipilih oleh peneliti dan 

koder  

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

jurnal, artikel-artikel, internet serta bahan dari penelitian sebelumnya 

berkaitan dengan pesan rasisme yang dapat mendukung data primer.  
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G.6 Uji Relialibilitas 

Dalam analisis isi, alat ukur yang digunakan peneliti adalah lembar coding 

dimana peneliti dibantu oleh dua orang koder (orang yang melakukan 

pengkodingan) dalam pengkodingan data. Analisis isi haruslah diisi secara objektif 

dalam arti tidak boleh ada penafsiran antara satu orang coder dan coder yang lain. 

Tentu saja sebagai alat ukur lembar coding ini tidak dapat sempurna seperti 

penggaris, termometer atau timbangan. Selalu ada perbedaan antara peneliti dengan 

koder dalam meneliti suatu film atau iklan. Pada praktiknya, perbedaan semacam 

ini selalu ada. Analisis isi memberi panduan toleransi berapa besar perbedaan yang 

dapat diterima (Eriyanto 2011 : 281). 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator yang telah ditetapkan. 

Koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel kerja koding lalu 

dikumpulkan dan dihitung secara statistik. Kedua orang koder yang ditunjuk 

sebelumnya harus pernah melakukan analisis isi, guna mempermudah proses 

pengkodingan, memiliki ketertarikan tentang film, dan juga memiliki pemahaman 

terkait rasisme. Nantinya peneliti juga akan memberikan pemahaman dan 

penjelasan tentang rasisme itu sendiri sebelum masuk dalam tahap pengcodingan 

agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

Dengan melakukan uji reliabilitas ini, kesepakatan antara peneliti dan koder 

dapat diketahui. Adapun tingkat kesepakatan atar peneliti dan koder dapat dihitung 

dengan formula reliabilitas yang dibuat oleh Holtsi (Eriyanto, 2011 : 290) yaitu 

 

𝐶𝑅 =
2M

N1 + N2
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Ket: 

CR : Coefisien Reliability 

M :  jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder),  

N1 : jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2  

 

Realibilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun 

yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara coder. 

Semakin tinggi angka, semakin tinggi pula angka reliabilitas. Dalam formula 

Holsti, angka minimum yang ditoleransi adalah 0,70 atau 70%. Artinya kalau hasil 

perhitungan menunjukan angka reliabilitas diatas 0,70 berarti alat ukur ini benar 

benar reliabel. Tetapi jika dibawah angka 0,70 berarti alat ukur (lembar coding) 

bukan alat yang reliabel.  

Agar lebih reliabel jumlah pertanyaan yang disetujui oleh 2 pengkoding dan 

periset kemudian kesepakatan dan hasil peneliti para koder diuji lagi menggunakan 

rumus Pi Index Scott sbb: 

𝑃𝑖 =
% persetujuan yang diamati − % persetujuan yang diharapkan

1 − % 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 

Ket : 

Pi = Nilai Keterandalan 

Observed Aggrement = presentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan 

yang disetujui antar pengkode (yaitu nilai CR) 

Expected Agrement = Presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu jumlah 

proporsi dari pesan yang dikuadratkan 
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Uji Realibilitas ini dilakukan dengan dua koder yang lain. Masing-masing 

koder diberikan kategorisasi yang sama dengan dilakukan peneliti. Kemudian dari 

hasil tersebut dihitung dengan rumusan diatas.  

Dengan merujuk formula yang dikemukakan Hostly (1969, dalam Eriyanto, 

2011 : 290) untuk menguji reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat 

kesepakatan antara peneliti dan koder. Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,70 atau 

lebih maka data yang diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, 

jika tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,70 maka kategorisasi operasinya perlu 

dibuat lebih spesifik lagi.  

Dalam penelitian ini, Peneliti dan coder menggunakan unit tematik dalam 

proses coding mendatang. Hal ini dikarenakan dalam unit tematik, unit 

pengamatannya adalah item (film) maka membutuhkan penilaian tersendiri. Dalam 

unit tematik, coder perlu menonton keseluruhan film sambil mengamati, baru 

kemudian dapat mengkode kedalam kategori yang sesuai (Eriyanto 2011 : 244). 

 

G.7. Tabel Kerja 

Setelah dilakukan pengamatan film The Boy In The Striped Pajamas 

kemudian data dimasukan kedalam kategorisasi pesan rasisme. Untuk 

mempermudah pengkategorisasian dan pengolahan data, maka dibuatkan tabel 

lembar koding sbb: 

Tabel 1.2  

Lembar Koding 
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Scene 

Rasisme Individu Rasisme Struktural 

A1 A2 A3 A5  A6  C1  C2  

(D) (T) (D) (T) (D) (T) (D) (T) (D) (T) (D) (T) (D) (T) 

               

               

Jumlah               

Total   

Keterangan : 

D : Dialog 

T : Tindakan 

A1 : Diskriminasi 

A2 : Prasangka 

A3 : Kekerasan 

A5 : Kebencian 

A6 : Ketakutan 

C1 : Aturan 

C2 : Larangan 

Sebagai contoh dalam satu scene terdapat indikasi adanya rasisme, maka 

peneliti akan mendistribusikan data tersebut dengan meletakkan tanda () pada 

masing-masing tabel. Tanda () berarti melambangkan adanya unsur rasisme 

dalam satu scene tersebut. Untuk mempermudah peneliti dengan koder 1 dan 2, 

peneliti hanya meletakkan satu tanda () untuk mewakili baik satu atau berapapun 

adegan rasisme yang ada dalam scene tersebut, tentunya dengan kategorisasi yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. 
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Kemudian data dimasukan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah penghitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan 

dari masing masing kategori. 

 

G.8. Teknik Analisis Data 

Hasil analisis isi data dapat dideskripsikan dalam bentuk 2 tabel yakni tabel 

durasi dan frekuensi. Tabel ini memuat frekuensi dari masing-masing kategori dan 

presentase (Eriyanto, 2011 : 305). Adapun tabel distribusi durasi dan frekuensinya 

sbb :  

Tabel 1.3  

Tabel Distribusi Frekuensi Pesan Rasisme 

Kategori Sub 
kategori 

Unit 
Analisis 

Scene Durasi F Total Prosenta
se (%) 

R. Individu        

R. Struktural        

Total        

 

 

 

 

 

 

 

 


