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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Pesan Komunikasi 

Ketika kita bicara maka kata kata yang kita ucapkan adalah pesan (messages). 

Pesan memiliki wujud (physical) yang dapat dirasakan atau diterima oleh indra. 

Dominick mendefinisikan pesan sebagai : the actual physical product that the 

seource encodes (produk fisik actual yang telah di encoding sumber) (Morrisan, 

2013) 

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan 

ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam 

usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara 

panjang lebar mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan 

selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu (Widjaja, 2000) 

Sebuah pesan adalah suatu pilihan simbol simbol teratur yang dimaksudkan 

untuk mengkomunikasikan informasi. Secara teratur, dimaksudkan adalah 

pengaturan yang disengaja. Dengan pilihan dimaksudkan adalah terciptanya 

pemisahan atas sejumlah rangkaian pilihan (alternatif) yang lebih besar. (Blake & 

Haroldsen, 2003) 

Seringkali kata pesan digunakan secara bergantian dengan kata isi. Di bidang 

komunikasi kedua istilah itu tidaklah sama. Isi adalah salah satu aspek dari pesan.  

Berlo (1964) menyebutkan tiga faktor utama dalam pesan (Blake & Haroldsen, 

2003) 
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1. Tanda dalam pesan 

2. Isi dalam pesan 

3. Perlakuan atas pesan 

Tanda dalam pesan berkaitan dengan cara cara simbol simbol disusun. Isi 

berkaitan dengan pemilihan bahan untuk menyatakan tujuan. Sedang perlakuan 

berkenaan dengan cara pesan itu disajikan yaitu frekuensi, redudancy, penekanan 

(emphasis) dan lain sebagainya. (Blake & Haroldsen, 2003) 

Tanda adalah segala sesuatu warna, isyarat, kedipan mata, obyek, rumus 

matematika dan lain lain yang merepresentasikan sesuatu yang lain selain dirinya. 

Kata red, seperti yang kita lihat, dikategorikan sebagai tanda karena ia bukan 

mereprentasikan bunyi r-e-d yang membangunnya, melainkan sejenis warna yang 

membangunnya. (Danesi, 2012) 

Hal yang dirujuk oleh tanda, secara logis, dikenal sebagai referen (objek atau 

petanda). Ada dua jenis referen : (1) referen kongkrit adalah sesuatu yang dapat 

ditunjukkan hadir di dunia nyata. Misalnya, “cat” (kucing) dapat diindikasikan 

hanya dengan menunjuk seekor kucing. (2) referen abstrak bersifat imajiner dan 

tidak dapat diindikasi hanya dengan menunjuk pada sesuatu benda. Tanda tanda 

memungkinkan kita untuk merujuk pada benda dan gagasan, walaupun mereka 

tidak hadir secara fisik hingga dapat dipersepsi oleh indera kita. (Danesi, 2012) 

Penandaan adalah proses yang terjadi di pikiran kita pada saat kita 

menggunakan atau menafsir tanda. Jadi proses penandaan adalah hubungan X=Y 

itu sendiri. Hal ini mengembangkan satu atau dua cara yang dikenal dengan 

denotasi dan konotasi. (Danesi, 2012) 
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Denotasi adalah evokasi untuk citraan yang mendasar. Ia memungkinkan kita 

untuk menentukan apakah obyek nyata atau imajiner tertentu (Y) yang dilabeli 

rumah, dalam kerangka dasarnya merupakan struktur tempat tinggal manusia 

apapun dimensinya atau bentuk tertentu yang dimilikinya. (Danesi, 2012) 

Konotasi memungkinkan kita untuk mengembangkan penerapan tanda secara 

kreatif. Konotasi merupakan mode operatif penandaan dalam konstruksi dan 

interpretasi semua teks kreatif misalnya puisi, novel, komposisi musik, benda seni 

dan semacamnya. (Danesi, 2012) 

Untuk menyuling makna dari bentuk X, orang harus dapat mengenalinya 

sebagai tanda sejak awalnya. Hal ini berarti tanda mempunyai struktur. Secara 

spesifik, bentuk X adalah tanda jika : (1) ia dapat dibedakan dari bentuk lain dan 

(2) ia dikonstruksi dengan cara yang dapat dipresiksi. Sesuatu dianggap tanda bila 

memiliki bentuk tertentu (dapat diulang dan diprediksi) dan dikonstruksi dalam 

cara tertentu (terpola). (Danesi, 2012) 

Istilah pesan tidak sinonim dengan makna. Sebuah pesan dapat mempunyai 

lebih dari satu makna dan beberapa pesan mempunyai makna yang sama. Makna 

hanya dapat ditentukan atau diuraikan dengan merujuk pada makna lainnya. Hal 

ini menimbulkan masalah penafsiran dan pemahaman yang sejenisnya. Dalam 

semiotic, ahli semiotika sering menggunakan teknik oposisi biner untuk menjaring 

makna sesuatu, dalam relasinya dengan sesuatu yang lain. Pendekatan ini 

mengasumsikan bahwa makna adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan secara 

mutlak, melainkan selalu dalam relasi dengan tanda yang lain. (Danesi, 2012) 
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Kapasitas otak untuk memproduksi dan memahami tanda disebut semiosis. 

Sementara aktivitas membentuk ilmu pengetahuan yang memungkinkan kapasitas 

otak untuk dilakukan oleh semua manusia disebut representasi. Representasi dapat 

didefinisikan lebih jelasnya sebagai penggunaan tanda (gambar, bunyi, dan lain 

lain) untuk menghubungkan, menggambarkan, memotret atau mereproduksi 

sesuatu yang dilihat, diindera, dibayangkan atau dirasakan dalam bentuk fisik 

tertentu. Dengan kata lain, proses menaruh X dan Y secara bersamaan itu sendiri. 

Menentukan makna X=Y bukanlah perkerjaan yang mudah. Charles Peirce 

menyebut bentuk fisik actual dari representasi X sebagai representamen (secara 

literal berarti yang merepresentasikan), Peirce mengistilahkan Y yang dirujuknya 

sebagai obyek representasi dan menyebut makna atau makna makna yang dapat 

diekstrasi dari representasi (X=Y) sebagai intrepretan. Keseluruhan proses 

menentukan makna representamen, tentu saja disebut interpretasi. (Danesi, 2012) 

Interpretasi adalah aspek krusial kodisi manusia. Anak anak instan mulai 

menafsir dunia dengan tanda tanda, mereka membuat koneksi psikososial penting 

antara tubuh mereka yang berkembang dengan pemikiran sadar mereka terhadap 

dunia. Secara kiasan, tanda membangun “lem konseptual” yang merekatkan tubuh 

dan pikiran mereka dengan dunia sekitarnya dengan cara yang holistic. Saat anak 

menemukan bahwa tanda merupakan alat efektif untuk berpikir, berencana dan 

bernegosiasi dengan orang lain dalam situasi tertentu, dia akan memperoleh akses 

ke ranah ilmu pengetahuan budayannya. Pada mulanya anak akan 

membandingkan upayanya untuk menafsir dunia dengan tanda tanda yang terbuka 

untuknya dalam konteks spresifik. Namun, melalui penggunaan jangka panjang, 

tanda yang diperoleh dalam konteks tersebut akan secara kognitif menjadi 
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dominan pada si anak, dan pada akhirnya memediasi serta meregulasi pikiran, 

tindakan dan tingkah lakunya. Kebanyakan informasi sensorik, mentah dan tak 

terorganisasi yang datang melalui pengelihatan, pendengaran dan indera lainnya 

ditata menjadi sebuah keseluruhan yang bermakna oleh tanda tanda. Jadi 

pemahaman kita tentang dunia bukanlah pemahaman sensosirk yang langsung. Ia 

dimediasi oleh tanda dan juga, oleh citraan yang ditimbulkannya dalam ruang 

pikiran kita. (Danesi, 2012) 

Interkoneksi semiotic antara tubuh, pikiran dan budaya dapat secara grafis 

ditunjukkan sebagai berikut : (Danesi, 2012) 
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memasuki dunia budaya dan didistribusikan untuk penggunaan umum 

(=ketigaan). Secara esensial budaya merupakan sistem “pelestarian tanda” yang 

mendistribusikan tanda pada orang orang untuk maksud praktis yang bervariasi. 

(Danesi, 2012) 

2.2 Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi 

massa berasal dari pengembangan kata media of mass communication (media 

komunikasi massa). (Nurudin, 2011) 

Pengertian komunikasi massa, merujuk kepada pendapat Tan dan Wright, 

dalam Liliweri. 1991, merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran 

(media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, 

berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen, dan 

menimbulkan efek tertentu. (Ardianto & Erdinaya, 2007) 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner 

(Rakhmat, seperti yang disitir Komala, dalam Karlinah, dkk. 1999), yakni : 

komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah besar orang (mass communication is messages communicated through a 

mass medium to a large number of people). Dari definisi tersebut dapat diketahui 

bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi sekalipun 

komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak seperti rapat akbar di 

lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak 
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menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa (Ardianto & 

Erdinaya, 2007). 

Media komunikasi yang termasuk media massa adalah radio siaran dan 

televise keduanya dikenal sebagai media elektronik, surat kabar dan majalah 

keduanya disebut sebagai media cetak; serta media film. (Ardianto & Erdinaya, 

2007) 

2.2.1 Proses Komunikasi Massa  

Pengertian komunikasi massa, pada satu sisi adalah proses dimana 

organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada public secara 

luas. (Ardianto & Erdinaya, 2007) 

Pengertian proses komunikasi massa pada hakikatnya merupakan proses 

pengoperan lambang lambang yang berarti, yang dilakukan melalui saluran 

(channel), biasanya dikenal dengan media printed (press), media auditif 

(radio), media visual (gambar, lukisan) atau media audio visual (televise dan 

film). Yang dimaksud dengan media disini adalah alat yang dapat digunakan 

untuk mencapai massa (sejumlah orang yang tidak terbatas). Dari uraian 

tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi massa merupakan suatu proses 

yang melukiskan bagaimana komunikator menggunakan teknologi media 

massa secara proporsional guna menyebarluaskan pesannya melampaui jarak 

untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah banyak. (Ardianto & Erdinaya, 

2007) 
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Dengan mengikuti formula Lasswel dapat dipahami bahwa dalam proses 

komunikasi massa terdapat lima unsure yang disebut komponen atau unsure 

dalam proses komunikasi massa, yaitu (Ardianto & Erdinaya, 2007) 

 Who (siapa) : komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam 

proses komunikasi massa, bisa perorangan atau mewakili suatu 

lembaga, organisasi maupun instansi. 

 Says what (apa yang dikatakan) : pernyataan umum berupa suatu ide, 

informasi, opini, pesan dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan 

masalah analisis pesan. 

 In which channel (melalui saluran apa) : media komunikasi atau 

saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. 

 To whom (kepada siapa) : komunikan atau audience yang menjadi 

sasaran komunikasi. 

 With what effect (dengan efek apa) : hasil yang dicapai dari usaha 

penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. 

(Ardianto & Erdinaya, 2007) 

2.2.2 Fungsi Komunikasi Massa (Ardianto & Erdinaya, 2007) 

1. Surveillance (pengawasan) 

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama : (1) 

warning or beware surveillance (pengawasan peringatan); (2) instrumental 

surveillance (pengawasan instrumental) 

Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa 

menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung 
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merapi, kondisi efek yang memprihantinkan, tayangan inflasi, atau adanya 

serangan militer. 

Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran 

informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam 

kehidupan sehari hari. 

2. Interpretation (penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa 

tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran 

terhadap kejadian kejadian penting. 

3. Lingkage (pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk lingkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu. 

4. Transmission of values (penyebaran nilai nilai) 

Fungsi ini disebut socialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu kepada 

cara, dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. 

5. Entertainment (hiburan) 

Fungsi media massa sebagai fungsi menghibur tiada lain tujuannya adalah 

untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena dengan membaca 

berita berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televise dapat 

membuat pikiran khalayak segar kembali. (Ardianto & Erdinaya, 2007) 

2.3 Film 

 Film, juga dikenal sebagai movie, gambar hidup, film teater atau foto 

bergerak, merupakan serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada 
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layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena phi. Ilusi 

optik ini memaksa penonton untuk melihat gerakan berkelanjutan antar objek 

yang berbeda secara cepat dan berturut-turut . Proses pembuatan film merupakan 

gabungan dari seni dan industri. Sebuah film dapat dibuat dengan memotret 

adegan sungguhan dengan kamera film; memotret gambar atau model miniatur 

menggunakan teknik animasi tradisional; dengan CGI dan animasi komputer; atau 

dengan kombinasi beberapa teknik yang ada dan efek visual lainnya. (NN, Film, 

2017) 

2.3.1 Jenis Film (Ardianto & Erdinaya, 2007)  

1. Film cerita 

Film cerita (story Film) 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 topic film bisa berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah 

nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsure menarik, baik dari jalan 

ceritanya maupun dari segi gambar yang artistic. Sejarah dapat diangkat 

mejadi film cerita yang mengandung informasi akurat, sekaligus contoh 

teladan perjuangan para pahlawan atau untuk memotivasi penonton. 

2. Film berita 

Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang 

benar benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan 

kepada public harus mengandung nilai berita (news value). Criteria berita 

itu adalah penting dan menarik. Jadi berita juga harus pening atau menarik 

atau penting sekaligus menarik. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenomena_phi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuatan_film
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seni_film&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_film
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamera_film&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencitraan_hasil_komputer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Animasi_komputer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efek_visual&action=edit&redlink=1
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3. Film documenter 

Film documenter didefinisikan oleh Roert Flaherty sebagai “karya ciptaan 

mengenai kenyataan (creative treatment of actuality). Berbeda dengan film 

berita yang merupakan rekamana kenyataan, maka film documenter 

merupakan hasil interpretasi pribadi (pembuatnya) mengenai kenyataan 

tersebut. 

4. Film kartun 

Film kartun dibuat untuk konsumsi anak anak. Sebagaian film kartun, 

sepanjang film itu diputar akan membuat kita tertawa karena kelucuan 

kelucuan dari para tokoh pemainnya. Namun, ada juga film kartun yang 

membuat iba penontonnya karena penderitaan tokohnya. Sekalipun tujuan 

utamanya menghibur, dapat pula film kartun mengandung unsure 

pendidikan. 

2.3.2 Struktur Film (Pratista, 2008) 

1. Shot  

Selama produksi film shot memiliki arti proses perekaman gambar sejak 

kamera di aktifkan (on) hingga kamera diberhentikan (off) atau sering juga 

diistilahkan satu kali take (pengambilan gambar). 

Sementara shot setelah film telah jadi (pasca produksi) memiliki arti satu 

rangkaian gambar utuh yang tidak terinterupsi oleh potongan gambar 

(editing). 

2. Adegan (scene) 

Adegan adalah satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang 

memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh ruang, 
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waktu, isi (cerita), tema, karakter, atau motif. Satu adegan umumnya 

terdiri dari beberapa shot yang saling berhubungan. 

3. Sekuen 

Sekuen adalah satu segmen besar yang memperlihatkan satu rangkaian 

peristiwa yang utuh. Satu sekuen biasanya terdiri dari beberapa peristiwa 

yang saling berhubungan. Satu sekuen biasanya dikelompokkan 

berdasarkan satu periode (waktu), lokasi, atau satu rangkaian aksi panjang. 

Biasanya film cerita terdiri dari delapan sampai lima belas sekuen. Dalam 

beberapa kasus film, sekuen dapat dibagi berdasarkan usia karakter utama 

yakni masa balita, kanak kanak, remaja, dewasa serta lanjut usia. Dalam 

film petualangan yang umumnya mengambil banyak tempat, sekuen 

biasanya dibagi berdasarkan lokasi cerita 

2.4 Film Sebagai Komunikasi Massa 

Dalam buku Teori Komunikasi Massa yang ditulis oleh Denis McQuail pada 

tahun 1987, film memiliki beberapa fungsi (Trianton, 2013) 

 Film sebagai sumber pengetahuan yang menyediakan informasi tentang 

peristiwa dan kondisi masyarakat dari berbagai belahan dunia 

 Film sebagai sarana sosialisasi pewarisan nilai, norma dan kebudayaan 

 Film sering kali berperan sebagai wahana pengembangan budaya 

 Film sebagai sarana hiburan dan pemenuhan kebutuhan estetika 

masyarakat 
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Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa film sebagai bentuk komunikasi 

massa memiliki fungsi yang berkaitan dengan kebudayaan dan realitas social 

masyarakat. 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat 

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, 

sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia 

sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. 

Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda 

budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya 

itu dipelajari. (NN, Budaya, 2017) 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, 

abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. 

Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial 

manusia. (NN, Budaya, 2017) 

Budaya erat hubungannya dengan nilai dan norma social di masyarakat. Nilai 

social adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. (NN, Nilai Sosial, 

2017) 

Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak 

pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang 

satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. (NN, Nilai Sosial, 

2017) 

Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam 

suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan 

berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, 

sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-

perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan 

norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar 

bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma 

disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung 

tertib sebagaimana yang diharapkan. (NN, Norma Sosial, 2017) 

Norma tidak boleh dilanggar. Siapa pun yang melanggar norma atau tidak 

bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan 

memperoleh hukuman. Misalnya, bagi siswa yang terlambat dihukum tidak boleh 

masuk kelas, bagi siswa yang mencontek pada saat ulangan tidak boleh 

meneruskan ulangan. (NN, Norma Sosial, 2017) 

Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada 

awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-norma 

itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisis tata 

tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. (NN, Norma 

Sosial, 2017) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_nilai&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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 Film merupakan media elektronik paling tua daripada media lainnya, apalagi 

film telah berhasil mempertunjukkan gambar-gambar hidup yang seolah- olah 

memindahkan realitas ke atas layar besar. Keberadaan film telah diciptakan 

sebagai salah satu media komunikasi massa yang benar – benar disukai bahkan 

sampai sekarang. Lebih dari 70 tahun terakhir ini film telah memasuki kehidupan 

umat manusia yang sangat luas lagi beraneka ragam. ( liliweri, 1991 : 153 ) 

Film adalah suatu media komunikasi massa yang sangat penting untuk 

mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari – 

hari, film memiliki realitas yang kuat salah satunya menceritakan tentang realitas 

masyarakat. Film merupakan gambar yang bergerak (Moving Picture). Menurut 

Effendi 1986 ; 239) film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. 

Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai tekhnologi 

seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra 

dan arsitektur serta seni musik. 

Effendy ( 2000 : 207 ) mengemukakan bahwa teknik perfilman, baik 

peralatannya maupun pengaturannya telah berhasil menampilkan gambar – 

 gambar yang semakin mendekati kenyataan. Dalam suasana gelap dalam bioskop, 

penonton menyaksikan suatu cerita yang seolah-olah benar – benar terjadi 

dihadapannya. 

Film adalah fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang 

merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata 

dan musik. Sehingga film merupakan produksi yang multi dimensional dan 

kompleks. Kehadiran film di tengah kehidupan manusia dewasa ini semakin 

penting dan setara dengan media lain. Keberadaannya praktis, hampir dapat 
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disamakan dengan kebutuhan akan sandang pangan. Dapat dikatakan hampir tidak 

ada kehidupan sehari – hari manusia berbudaya maju yang tidak tersentuh dengan 

media ini. (NN, Pengertian Film Definisi, Fungsi, Jenis, Sejarah Menurut Para 

Ahli, 2015) 

 

2.5 Film Animasi 

Animasi berasal dari kata dalam bahasa latin anima, yang secara harfiah 

berarti jiwa (soul), atau animare yang berarti nafas kehidupan (vital breath). 

Dalam bahasa Inggris, animation yang berasal dari kata animated atau to animate, 

yang berarti membawa hidup atau bergerak. Istilah animasi berawal dari semua 

penciptaan kehidupan atau meniupkan kehidupan ke dalam obyek yang tidak 

bernyawa atau benda mati (gambar). (Sumarno, 2008) 

Secara umum animasi merupakan suatu proses menggambar dengan 

memodifikasi gambar dari tiap-tiap frame yang diekspos pada tenggang waktu 

tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Animasi adalah 

menghidupkan gambar, sehingga perlu mengetahui dengan pasti setiap detail 

karakter, mulai dari tampak depan, belakang, dan samping, dan detail muka 

karakter dalam berbagai ekspresi. Arti animasi intinya adalah membuat gambar 

lebih kelihatan hidup, sehingga bisa mempengaruhi emosi penonton, turut 

menjadi sedih, ikut menangis, jatuh cinta, kesal, gembira, bahkan tertawa. 

(Sumarno, 2008) 

Animasi juga dikenal dengan istilah motion picture yang mempunyai 

pengertian gambar bergerak. Disebut gambar bergerak karena dalam proses 

pembuatannya di gunakan gambar yang berurutan dan dimanipulasi sedemikian 



22 
 

rupa sehingga tampak seolah-olah gambar tersebut dapat bergerak. (Sumarno, 

2008) 

Film animasi berasal dari dua unsur, yaitu film yang berakar pada dunia 

fotografi dan animasi yang berakar pada dunia gambar. Hal yang harus diketahui 

di dalam animasi yaitu masalah teknik animasi dan masalah teknik 

mengkomunikasikan sesuatu dengan teknik animasi. Perkembangan teknik film 

animasi yang terus berkembang dengan gaya dan ciri khas masing-masing 

pembuat di berbagai Negara di Eropa, di Amerika sampai negara-negara di Asia, 

terutama di Jepang, film kartun berkembang cukup pesat. (Sumarno, 2008) 

Meski demikian, animasi tidak secara eksplisit dinyatakan pada obyek-obyek 

mati yang kemudian digerakkan. Benda-benda mati, gambaran-gambaran, dan 

bentuk yang digerakkan dapat di katakan sebagai suatu bentuk animasi akan tetapi 

esensi dari animasi tidak sebatas pada unsur menggerakkan itu sendiri, jika 

kehidupan memang diidentikkan dengan pergerakan, maka kehidupan itu sendiri 

juga mempunyai karakter kehidupan. Arti animasi tidak semata-mata hanyalah 

menggerakkan, tetapi juga memberikan suatu karakter pada obyek-obyek yang 

akan di animasikan. (Sumarno, 2008) 

Film animasi masih menjadi konsumsi anak-anak. Film animasi besar di dunia 

sering membuat film animasi yang tidak ditunjukan untuk kelompok penonton 

anak-anak, dengan kategori-kategori yang ada merupakan hasil dari segmentasi 

khalayak. (Sumarno, 2008) 
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2.6 Kekerasan dalam Film Animasi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai 

perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik 

atau barang orang lain. Dalam kehidupan sehari hari identik dengan perbuatan 

perbuatan seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, dan 

memperkosa. (Maryati & Suryawati, 2004) 

Secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi tatkala individu atau kelompok 

yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai nilai social dalam mencapai 

tujuan. Dengan diabaikannya norma dan nilai social ini akan terjadi tindakan 

tindakan irasional yang cenderung merugikan pihak lain namun menguntungkan 

diri sendiri. Akibatnya, terjadi konflik yang bisa bermuara pada kekerasan. 

(Maryati & Suryawati, 2004) 

Kekerasan sendiri ada banyak jenisnya, diantaranya (Maryati & Suryawati, 

2004) 

1. Kekerasan langsung (direct violence) 

Perbuatan perbuatan seperti melukai seseorang dengan sengaja, seperti 

membunuh seseorang, memukul, dan memperkosa. 

2. Kekerasan tidak langsung (indirect violence) 

Tindakan tindakan seperti mengekang, mengurangi atau mentiadakan hak 

asasi seseorang, tindakan mengintimidasi, memfitnah dan meneror orang 

lain. 
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Kekerasan bisa merupakan suatu aktifitas kelompok atau individu (Santoso, 

2002, p.41), yang disebut : 

1. Kekerasan individu 

Kekerasan yang dilakukan seseorang kepada seseorang lain seperti 

serangan dengan memukul, pembunuhan, pemerkosaan. Atau kekerasan 

yang dilakukan oleh seseorang kepada diriya sendiri seperti bunuh diri. 

2. Kekerasan kolektif 

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berlandaskan nilai 

nilai dan tujuan tertentu. Meliputi serangan dengan memukul, 

pembunuhan, pemerkosaan sampai bunuh diri yang dilakukan oleh teroris. 

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang 

terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat (offensive) atau 

bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. 

(santoso, 2002) 

1. Kekerasan terbuka 

Kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian 

2. Kekerasan tertutup 

Kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti 

perilaku mengancam 
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3. Kekerasan agresif 

Kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan melainkan untuk 

mendapatkan sesuatu, seperti perampasan 

4. Kekerasan defensive 

Kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik 

kekerasan agresif maupun kekerasan defensive bisa bersifat terbuka atau 

tertutup. 

Dalam kekerasan terkandung unsure dominasi terhadap pihak lain dalam 

berbagai bentuknya : fisik, verbal, moral, psikologis atau melalui gambar. Gambar 

membuat kekerasan menjadi biasa karena menghadirkan yang umum dan normal 

dalam dunia tontonan yang diatur sedemikian rupa sehingga pemirsa dibiasakan 

tidak melakukan apa apa. Padahal penggambaran di media telah menciptakan 

dunia yang sulit dibedakan antara riil, simulasi, hiperriil, dan bohong. Sehingga 

gambar dan teks diatur sedemikian rupa sehingga keyakinan pemirsa akan 

kekerasan ingin menemukan ilustrasi sehingga begitu keluar menjadi lebih 

dikuatkan. (Haryatmoko, 2007) 

Program yang berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan aspek 

pendidikan, etis, dan efek traumatisme penonton. Pendakuan bahwa tidak semua 

kekerasan jelek karena ada juga presentasi dalam media yang mengandung 

dimensi seni, makin mempersulit pemilahan mana yang mendidik dan mana yang 

merugikan atau distruktif. (Haryatmoko, 2007) 
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Dalam konteks ini, kekerasan dalam media sebagai seni mencari 

pembenarannya, menurut Nel, dengan mengacu pada tiga bentuk kekerasan 

estetik, yaitu horror regresif, horror transgresif, dan gambar symbol (2003:42) 

(Haryatmoko, 2007) 

1. Horror regresif

Menunjuk pada selera public atau seniman akan kekejaman, lebih lebih

yang menyeramkan atau tidak waras karena melampaui reaksi akal sehat.

Bila dipresentasikan dalam gambar fiksi, motifnya ialah karena digerakkan

oleh ketertarikan pada hal yang meneror atau membuat merinding.

2. Horror transgresif

Berupaya menampilkan kekerasan dalam konfigurasi seni yang baru

dengan sentuhan menonjol pada apa yang belum dieksplorasi, yang

terlarang dan yang dikutuk atau tabu.

3. Gambar symbol

Mau melibatkan penonton untuk melampaui tatanan riil yang kontekstual.

Sebetulnya konteks itu ditandai oleh kekerasan, tetapi kemudian diganti

dengan tatanan yang lebih manusiawi dan dapat ditolerir sehingga

akhirnya menjadi indah.

Untuk bisa memahami kekerasan dalam media, orang perlu memahami bahwa 

dalam media dikenal setidaknya tiga tipe dunia, yaitu dunia riil, fiksi, dan virtual. 

Oleh karena itu, kekerasan juga perlu dibedakan sesuai dengan pembedaan ketiga 

dunia itu. (Haryatmoko, 2007) 
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Jadi ada tiga bentu kekerasan, menurut Noel Nel, yaitu : 

1. Kekerasan dokumen 

Yang merupakan bagian dari dunia riil dan factual. Kekerasan dokumen 

merupakan penampilan gambar kekerasan yang dipahami pemirsa atau 

pembaca dengan mata telanjang sebagai dokumentasi atau rekaman fakta 

kekerasan. Kekerasan dalam media bisa direpresentasikan melalui isinya, 

misalnya dengan tindakan (pembunuhan, pertengkaran, perkelahian, 

kerusuhan, dan tembakan. Bisa juga dengan situasi (konflik, luka atau 

tangisan) dimana emosi yang terungkap menggambarkan perasaan yang 

terdalam 

2. Kekerasan fiksi 

Menunjukkan kepemilikan dalam dunia yang mungkin ada, misalnya 

dalam kisah fiksi, film kartun, komik, dan iklan. Kekerasan yang 

dibeberkan dalam kisah fiksi bukannya tanpa meninggalkan bekas luka 

pada pemirsa atau pembacanya, terutama pada anak bisa meninggalkan 

traumatisme dan perilaku agresif.fiksi mampu memproyeksikan keluar 

dari yang riil di dunia yang mungkin meski tidak ada dalam kenyataan. 

Biasanya meski jauh dari realitas, fiksi masih memiliki pijakan atau 

analogi dengan dunia riil. Oleh karena itu, kekerasan fiksi menjadi 

berbahaya ketika justru member kemungkinan baru yang tidak ada dalam 

dunia riil. 

3. Kekerasan simulasi 

Kekerasan yang berasal dari dunia virtual misalnya permainan video dan 

permainan online. Internet menawarkan berbagai bentuk kekerasan dari 
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yang mempunyai motif hidup sehari hari yang tersembunyi atau tak 

tersalurkan sampai terangan angan. 

Ketiga bentuk kekerasan ini sering lebih dikondisikan oleh kekerasan 

simbolik. Kekerasan simbolik terjadi karena pengakuan dan ketidaktahuan yang 

didominasi atau yang diatur. Sebetulnya logika dominasi ini bisa berjalan karena 

prinsip simbolis yang diketahui dan diterima, baik oleh yang menguasai maupun 

yang dikuasai. Prinsip simbolis ini bisa berupa bahasa, cara berpikir, cara kerja 

dan cara bertindak (P. Bourdieu, 1998). Kekerasan simbolik berlangsung karena 

sistem informasi dan media besar berjalan, entah disadari atau tidak, mengikuti 

aturan tertentu dalam bentuk keseragaman, mimetisme, tuntutan reportase 

langsung pada kejadian, sensasilionalisme, dan penempatan prioritas informasi 

yang penuh kepentingan. (Haryatmoko, 2007) 

Bahaya kekerasan dalam media mempunyai alasan yang kuat, meskipun 

sering mencerminkan bentuk ketakutan daripada ancaman riil. Apa yang 

ditakutkan ialah scenario penularan kekerasan dalam media menjadi kekerasan 

social riil. Informasi tentang kekerasan juga bisa menambah kegelisahan umum 

sehingga membangkitkan sikap represif masyarakat, alat penegak hukum. 

Politikus sering mengeksploitasi perasaan tidak aman untuk kepentingannya. 

Ketika kekerasan dalam media berfungsi seperti nilai barang, ia akan digunakan 

untuk menjadi alat untuk menormalisir situasi, sarana untuk memecah belah, dan 

alat efektif untuk demoralisasi individu atau kelompok tertentu. (Haryatmoko, 

2007)  



29 
 

Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televise di Amerika 

Serikat oleh American Psychological Association pada tahun 1995, seperti dikutip 

oleh Sophie Jehel (2003:124), ada tiga kesimpulan menarik yang perlu mendapat 

perhatian serius : (Haryatmoko, 2007) 

1. Mempresentasikan program kekerasan meningkatkan perilaku agresif 

2. Memperlihatkan secara berulang  ulang dapat menyebabkan ketidak 

pekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban 

3. Tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan 

menciptakan representasi dalam diri pemirsa, betapa berbahayanya dunia. 

Sophie Jehel mau meyakinkan betapa merusak pengaruh presentasi kekerasan 

media bagi anak (2003:123). Menurutnya,anak membutuhkan rasa aman supaya 

bisa menemukan tempatnya dalam masyarakat. Konfrontasi dengan kekerasan 

dalam media merupakan penderitaan. Meskipun ada ekspresi senang, puas, atau 

tertarik terhadap kekerasan dalam media, sering tanpa disadari anak sebetulnya 

bergulat dalam suatau perjuangan, kegelisahan, dan ditatapkan pada berbagai 

pertanyaan. Dalam situasi itu, anal terpaksa melindungi diri dengan 

mengembangkan mekanisme pertahanan yang berakibat bahwa anak lebih banyak 

berhadapan dengan stress, kegelisahan atau rasa malu. (Haryatmoko, 2007) 

Dengan demikian, seluruh energy anak harus dikerahkan untuk 

mempertahankan diri. Dampaknya, energy tersita sehingga justru  kurang 

kesempatan untuk membangun identitas secara positif. Investasi dalam kegiatan 

konstruktif dan pemenuhan akan minatnya menjadi terhambat. Terlebih lagi, 
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dalam masa pertumbuhan, gambar kekerasan bisa mempengaruhi perilaku dan 

persepsi anak tentang dunia. (Haryatmoko, 2007). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang ditulis peneliti : 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

Fajar Budi 

Koesprasetyo 

Frekuensi Kemunculan 

Adegan Kekerasan 

dalam Film Kartun 

(Studi Analisis Isi pada 

Serial Kartun Naruto 

Karya Masashi 

Kishimoto) 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kekerasan yang terjadi 

pada episode pertama 

adalah 20 scene atau 

60,61% dari total 33 

scene dan 25 kali terjadi 

kekerasan. Kemudian 

untuk adegan yang tidak 

diperlihatkan kekerasan 

sama sekali hanya ada 

13 adegan atau 39,39%. 

Dari kategori kekerasan 

verbal, kekerasan terjadi 

selama 8 adegan dengan 

presentase 24,24%. 

Kemudian untuk 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

peneliti terletak 

pada unit analisis 

dan kategorinya. 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh peneliti ini 

(Fajar Budi 

Koesprasetyo), 

peneliti hanya 

menganalisis 

adegan yang 

mengandung 

muatan 
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kategori kekerasan non 

verbal yang terjadi 

adalah 8 adegan. 

Kemudian untuk 

kekerasan psikologis 

yang terjadi adalah 

28kali,78% atau 135 

adegan dari total 469 

adegan. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa 

kekerasan dalam film ini 

mengungkapkan bahwa 

banyak kartun saat ini 

bukan hanya film anak-

anak, tapi juga film 

remaja dan bahkan 

untuk orang dewasa. 

Banyak kartun sekarang 

tidak hanya 

menampilkan sisi 

hiburan, tapi juga 

setidaknya satu atau dua 

adegan dari setiap 

episode kekerasan 

terjadi.  

kekerasan.  

Selain itu, peneliti 

ini (Fajar Budi 

Koesprasetyo) 

hanya membagi 

kekerasan dalam 

3 kategori yaitu 

kategori 

kekerasan verbal, 

kekerasan non 

verbal dan 

kekerasan 

psikologis. 

Sedangkan 

peneliti (Nastiti 

Pratidina) 

menganalisis 

kekerasan melalui 

dua unit analisis 

yaitu adegan dan 

dialog. Selain itu 

peneliti (Nastiti 

Pratidina) 

membagi kategori 

kekerasan 

menjadi 4 

kategori yaitu 

kekerasan verbal, 

kekerasan fisik, 
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kekerasan agresif 

dan kekerasan 

dengan 

menggunakan 

senjata. 

Hesthy Umi Aiman Muatan Kekerasan 

dalam Film Kartun 

(Analisis Isi pada Film 

Kartun Tom & Jerry 

Seri 4 Karya Hanna 

Barbera) 

Berdasarkan hasil 

penelitian disimpulkan 

bahwa dalam film kartun 

"Tom & Jerry", ada tiga 

kategori kekerasan, 

yaitu: (1) kekerasan 

terbuka ditunjukkan 33 

kali atau 43 % dari 

seluruh total kekerasan 

yang muncul dalam film 

ini. Frekuensi indikasi 

kekerasan dimulai pada 

scene 2. (2) kekerasan 

terselubung, kekerasan 

muncul 31 kali atau 40% 

dari keseluruhan 

kekerasan total yang 

muncul dalam film 

tersebut. Frekuensi 

indikasi kekerasan 

dimulai pada scene 7. 

(3) kekerasan agresif, 

kekerasan muncul 13 

kali atau 17% dari 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

peneliti (Nastiti 

Pratidina) terletak 

pada kategori 

kekerasannya. 

Dalam penelitian 

ini, peneliti 

(Hesthy Umi 

Aiman) membagi 

kekerasan 

menjadi 3 

kategori yaitu 

kekerasan 

terbuka, 

kekerasan 

terselubung, dan 

kekerasan agresif. 

Sedangkan 

peneliti (Nastiti 

Pratidina) 

membagi kategori 
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keseluruhan kekerasan 

total yang muncul dalam 

film tersebut. Frekuensi 

indikasi kekerasan 

dimulai pada scene 1. 

Jadi, dari 206 adegan 

yang dianalisis secara 

keseluruhan, kekerasan 

tersebut ditemukan 77 

kali. 

kekerasan 

menjadi 4 

kategori yaitu 

kekerasan verbal, 

kekerasan fisik, 

kekerasan agresif 

dan kekerasan 

menggunakan 

senjata. 

 




