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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Film dipercaya menjadi sebuah media yang paling besar dapat memberikan 

pengaruh bagaimana khalayak menjalani hidup. Dalam film dapat terkandung 

fungsi informatif maupun edukatif, bahkan persuasif. Bukan hanya karena film 

dapat mengingatkan akan sebuah memeori kehidupan, film juga dapat 

mengingatkan sebuah masa perubahan hidup seperti yang diperankan oleh aktor 

pada film yang ditonton. Dengan begitu film tidak hanya mempengaruhi bagaimana 

khalayak hidup, tetapi juga mempengaruhi cara berfikir khalayak penontonnya. 

 Film merupakan suatu sarana komunikasi yang mampu mengaktualisasi 

kejadian untuk dinikmati pada saat tertentu, penonton seakan-akan sedang 

mengalami apa yang ditayangkan oleh film secara nyata.  Oleh karena itu film 

mampu mengatasi masalah hambatan waktu seakan-akan „menarik suatau kejadian 

dari masa lampu ke masa sekarang”, dan hal seperti ini dapat disaksikan dan 

dialami oleh penonton film.
8
 

 Sebagai suatu media komunikasi dan sebagai hasil kreasi, film merupakan 

komunikasi menyampaikan pesan antara pembuat film kepada penonton melalui 

gambar yang bergerak, menggunakan teknologi kamera, dan didukung unsur naratif 

dan sinematik. Unsur naratif dan sinematik dalam film berdasarkan latar belakang 

sebuah cerita yang mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara 

kepada penonton.  Bagaimana pergerakan gambar, dialog, warna, sudut 

                                                      
8
 Phil Astrid S, Susanto, Komunikasi Massa, Bandung: Bina Cipta, 1980, Hal 58 
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pengambilan gambar, music yang dipergunakan, dan bagaimana adegan-adegan 

dirangkai satu sama lain merupakan tanggung jawab sutradara. Dengan demikian, 

pesan dalam suatau film tidak dapat dilepaskan dari pemikiran sutradara, apa yang 

dirasakan dan dibayangkan oleh sutradara akan tercermin dalam film yang 

merupakan hasil visual dan sarana komunikasi melalui penggunaan rangsangan 

indra dengar dan indra lihat penonton.
9
  

 Film dikatakan sebagai media komunikasi massa, karena film dapat 

menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat. Dengan berbagai  macam 

persoalan di masyarakat seperti  politik, budaya, agama, maupun pendidikan 

kemudian dikemas dalam bentuk audio visual yang mana diharapkan bisa 

memberikan kesan yang bisa membentuk ataupun merubah pemikiran maupun 

sikap penonton. Film merupakan jenis dari media elektronik, media massa 

konvensional yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan 

teknologi.
10

  

 2.1.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan bentuk baru dari jenis komunikasi 

yang dapat membedakan dengan jenis komunikasi yang lama, karena 

komunikasi massa memiliki karakteristik utama, yaitu : komunikasi massa 

diarahkan kepada khalayak yang relatif lebih besar, heterogen dan anonim, 

pesan yang disampaikan secara terbuka, bisa mencapai ke khalayak luas 

secara serentak dalam waktu yang sama, dan komunikasi memiliki sifat 

                                                      
9
 Ibid Hal 60 

10
 Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Salemba Humanika, 2011, Hal 35 
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sekilas, komunikator berada atau bergerak dalam suatu organisasi yang 

komplek yang melibatkan biaya besar.
11

  

Komunikator pada pesan komunikasi massa bergerak dalam suatu organisasi 

yang kompleks dalam proses pembuatan pesan yang di sampaiakan, pihak 

yang terlibat dalam proses komunikasi massa mulai dari menyusun pesan 

sampai pesan diterima oleh khalayak. Apabila pesan yang disampaikan 

melalui media cetak, maka pihak ysng terlibst diantaranya adalah pemimpin, 

redaksi, editor, lay-out man, dan korektor. Sedangkan pesan dengan media 

radio siaran, maka pihak yang terlibat adalah penyiar dan operator. Pesan 

yang disampaikan menggunakan media televisi, maka pihak yang terlibat 

didalamnya adalah produser, operator kamera, floor director, sutradara, 

penata cahaya, operator dan petugas audio. Dengan menggunakan berbagai 

teknologi dalam pembuatan dan penyampaian pesannya, maka komunikasi 

massa membutuhkan biaya yang relatif besar.   

2.1.2 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

 2.1.2.1 Komunikator Terlembagakan 

Komunikasi massa menggunakan media massa, yangmana 

diketahui media massa memiliki dua jenis yaitu media cetak dan 

media elektronik. Komunikator pada komunikasi massa bergerak 

dalam sebuah organisasi yang kompleks dan terstruktur, tidak seperti 

komunikasi antarpesona yang begitu sederhana. Jadi, ada banyak 

orang yang terlibat dalam proses komunikasi, macam-macam alat 

                                                      
11

 Wright, dalam Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, Komunikasi Massa, 

Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007, Hal 4-5 



12 
 

yang digunakan sesuai dengan medianya baik media cetak dan 

elektronik, dan biaya produksi yang diperlukan. 

  2.1.2.2 Pesan Bersifat Umum 

Komunikasi massa bersifat terbuka, yang diartikan bahwa 

komunikasi massa ditujukan untuk semua orang dan tidak untuk 

sekelompok orang-orang tertentu, oleh karena itu pesan komuniikasi 

massa bersifat umum.  Pesan yang terkandung dalam komunikasi 

massa dapat berupa fakta, peristiwa atau opini, akan tetapi tidak 

semua fakta dan peristiwa yag terjadi dapat dimuat dalammedia 

massa. 

  2.1.2.3 Komunikan Anonim dan Heterogen 

Komunikan pada komuniasi massa bersifat anonim, karena 

komunikasi massa menggunakan media dan tidak terjadi interaksi 

tatap muka antara komunikator dan komunikan. Selain itu, 

komunikan pada komunikasi massa adalah heterogen, karena terdiri 

dari lapisan masyarakat yang berbeda, berdasarkan faktor usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, agama dan 

tingkat ekonomi. 

  2.1.2.4 Media Massa Menimbulkan Keserempakan 

Komunikasi assa memilki kelebihan dibandingkan dengan 

jenis komunkasi yang lain, karena komunikasi massa dapat 

menjangkau masyarakat atau khalayak luas dalam waktu yang 

bersamaan. Bahkan komunikan yang banyak tersebut secara 
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serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama 

pula. 

  2.1.2.5 Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan 

Dalam komunikasi massa, komunikator tidak harus selalu 

kenal dengan khalayanya, dan begitu juga sebaliknya. Yang 

terpenting adalah bagaimana komunikator menyusun sebuah pesan 

secara sistematis, baik, sesuai dengan jenis medianya, agar 

khalayaknya bisa memahami isi pesan tersebut. 

2.1.2.6 Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah 

Karena proses komunikasi massa melalui media  massa, 

maka komunikator dan komunikan tidak dapat melakukan kontak 

langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan pun 

aktif menerima pesan, akantetapi tidak dapat melakukan 

sebagaimana halnya yang terjadi dalam komunikasi antarpersona. 

Dengan kata lain, komunikasi massa itu bersifat satu arah. 

  2.1.2.7 Stimulasi Alat Indra Terbatas 

Dalam komunikasi massa stimulus alat indra bergantung 

pada jenis media massa yang digunakan. Pada jenis media massa 

cetak, khalayak atau pembaca hanya bisa meliat, pada jenis media 

elektronik siaran radio khalayak hanya bisa mendengarkan. Pada 

media televisi dan film, penonton hanya mengunakan penglihatan 

dan pendengaran. 
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  2.1.2.8 Umpan Balik Tertunda dan Tidak Langsung 

Dalam proses komunikasi massa, umpan balik bersfat terunda 

dan tidak langsung. Yangmana komunikator tidak dapat dengan 

segera mengetahui reaksi khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan. Respon atau tanggapan khalayak bisa diterima lewat 

telepon, email, atau surat pembaca. Proses penyampaian umpan balik 

(feedback) melalui telepon, email, dan surat pembaca itu merupakan 

umpan balik komunikasi massa yang bersifat tidak langsung. 

Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut 

menunjukkan bahwa umpan balik komunikasi massa bersifat 

tertunda. 

 

2.1.3 Media Massa 

Media massa merupakan alat atau cara terorganisasi untuk 

berkomunikasi secara terbuka, baik dengan jarak jauh atau dekat kepada 

khalayak dalam waktu yang cepat. Media massa pada dasarnya menjadi dua 

kategori, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Yang 

memenuhi kriteria sebagai media massa cetak adalah adalah surat kabar dan 

majalah, sedangkan media massa elektronik adalah radio, televisi, film, dan 

media on-line (internet).
12

 Media massa tidak hanya sekedar alat komunikasi 

saja, melainkan juga institusionalisasi dalam masyarakat melalui kekuasaan 

yang ada maupun melalui kesepakatan-kesepakatan lain. 
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 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, Komunikasi Massa, Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2007, Hal 103 
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Media massa merupakan institusi yang menghubungkan seluruh 

unsur masyarakat satu dengan yang lainnya melalui produk media massa 

yang dihasilkan. Beberapa institusi media massa, yaitu: sebagai saluran 

produksi dan distribusi konten simbolis, sebagai institusi publik yang 

bekerja sesuai dengan aturan yang ada, keikutsertaan baik sebagai pengririm 

atau penerima, menggunakan standar professional dan birokrasi, dan media 

sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan.
13

 

 

2.1.4 Model-model Media Massa 

  2.1.4.1 Model Hot-Cool 

Kategori hot media yaitu buku, majalah, dan koran. 

Dikatakan hot media karena membutuhkan pemikiran untuk 

menggunakan atau membacanya, untuk mencerna apa yang dibaca 

membutuhkan konsentrasi dan menghindari gangguan, karena model 

ini membuat hubungan antara pengguna atau pembaca dengan 

medium ini sangat intens atau panas. Cool media kebalikan dari hot 

media, karena audien atau pemirsa tidak membutuhkan usaha 

intelektual untuk menikmati sebagian besar acara televisi, dan pada 

siaran radio pemirsa tidak mensyaratkan pendengarannya untuk 

terlibat aktif, akan tetapi radio bisa menjadi “hot” apabila melibatkan 

imajinasi pendengarnya ketika menyiarkan drama radio.
14
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 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hal 

13 
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 Jhon Vivian, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hal 16-17   
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  2.1.4.2 Model Hiburan-Informasi 

pada model hiburan dan informasi mengabaikan semua 

potensi yang yang dimiliki media massa sebagai lebih dari sekedar 

fungsi informasi dan hiburan, karena setiap media baik cetak 

maupun elektronik memiliki dua fungsi tersebut. Walaupun model 

hiburan dan informasi masih digunakan, akan tetapi lebih untuk 

melihat atau memandang suatu media massa berdasarkan fungsi 

utama dari media tersebut, yaitu media untuk menghibur, 

memberikan informasi, dan membujuk atau mengajak. Dan 

mengakui bahwa setiap media menjalankan semua fungsinya 

masing-masing dalam tingkat yang berbeda.
15

 

2.1.4.3 Model Isi-Distribusi 

Pada saat ini media massa dapat digambarkan dalam sebuah 

model yang membagi fungsi dari suatu media menjadi fungsi kreasi 

(penciptaan) pesan dan distribusi pesan. Banyak perusahaan-

perusahaan media yang lebih menitikberatkan hanya pada 

pembuatan isi (content), misalnya perusahaan media cetak fokus 

pada penerbitan koran atau majalah, dan perusahaan perfilman hanya 

pada memproduksi sebuah film. Pada sisi perusahaan lainnya lebih 

banyak bergerak pada distribusi, seperti mengoperasikan gedung 

bioskop, toko buku, dan sistem saluran televisi. Akan tetapi dewasa 

ini banyak perusahaan-perusahaan media besar dan organisasi dalam 
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media massa, yang menggerakkan kedua kategori tersebut, dimana 

mereka membuat kreasi isi sekaligus juga menjadi distributornya.  

  2.1.4.4 Model Elitis-Populis 

Media massa secara historis terlibat dalam membentuk nilai-

nilai sosial dan kultural dalam masyarakat, media yang berkomitmen 

untuk membentuk nilai-nilai ini tidak memperdulikan jumlah audien 

yang mereka dapat, karena media yang menganut elitisme (elitis) 

pesannya dimaksudkan untuk audien tingkat tinggi yang 

mengapresiasi berita atau ulasan yang serius. Isi media yang serius 

menarik bagi golongan elitis karena mereka percaya bahwa media 

massa punya tanggung jawab memberi kebaikan bagi masyarakat 

dan perbaikan kultur.  

Dilain sisi media massa yang berorientasi pada pada laba dan 

pasar, golongan populis percaya bahwa media massa akan sangat 

baik jika memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan 

media massa populis dianggap hampir tidak menyajikan berita atau 

pesan yang dapat mendukung kebaikan sosial atau kultur 

masyarakat. Media massa populis ditujukan untuk audien rendah.
16
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 2.1.5 Bentuk-bentuk Media Massa 

Pada dasarnya media massa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

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

memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, dan 

pada media elektronik adalah siaran radio, televisi, film, dan media online. 

2.1.5.1 Surat Kabar 

Secara kontemporer surat kabar memiliki tiga fungsi utama 

dan 

tiga fungsi sekunder. Fungsi utama surat kabar adalah: (1) to inform 

(menginformasikan kepada pembaca secara objektif), (2) to comment 

(mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya 

dalam fokus berita), (3) to provide (menyediakan  keperluan 

informasi bagi pembaca). Sedangkan fungsi sekunder, adalah: (1) 

untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, (2) 

memeberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita, komik, 

dan sebagainya, (3) melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, 

menjadi agen informasi.
17

 

  2.1.5.2 Majalah 

Media majalah merupakan yang paling simpel organisasinya 

relatif mudah mengelolanya. Meskipun majalah dan surat kabar 

sama-sama sebagai media cetak, majalah dapat dibedakan dengan 

surat kabar karena majalah memiliki jenis dan bentuk yang beragam, 
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 Agee, et, al, dalam Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, Komunikasi Massa, 

Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007, Hal 104 
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dan sasaran majalah sudah ditentukan. Klasifikasi majalah dibagi 

dalam lima kategori, yaitu majalah konsumen umum, majalah bisnis, 

majalah kritik sastra dan ilmiah, majalah khusus terbitan berkala, dan 

majalah humas.
18

 

  2.1.5.3 Radio Siaran 

Radio merupakan media massa elektronik paling  tua, 

selaama  

hamapir satu abad lebih media radio berhasil mengatasi persaingan 

persaingan keras dengan televisi, rekaman kaset, bioskop, dan film. 

Radio telah beradaptaasi dengan perubahan dunia, dengan 

mengembangkan  hubungan saling menguntungkan dan melengkapi 

dengan media lainnya.
19

   

  2.1.5.4 Televisi 

Dari semua jenis media komunkasi massa, televisi 

merupakan  

media yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. 99% orang 

Amerika memilik televisi di rumah, tayangan televisi mereka dijejali 

dengan hiburan,berita, dan iklan. Mereka menghabiskan waktu 

menonton televisi sekitar tujuh jam dalam sehari. Televisi 

mengalami perkembangan secara dramatis, terutama melalui 
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 Dominick dalam Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, Komunikasi Massa, 
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pertumbuhan tv kabel yang dapat menjangkau seluruh pelosok 

negeri.
20

 

  2.1.5.5 Film 

Seperti halnya televisi, tujuan khalayak menonton sebuah 

film yang terutama adalah ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi 

film juga dapat terkandung fungsi informatif maupun edukatif, 

bahkan persuasif. Merupakan karya seni yang diproduksi secara 

kreatif dan memenuhi imajinasi penonton yang bertujuan 

memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna.
21

 

  2.1.5.6 Media Online (Internet) 

Internet atau media online merupakan perkakas sempurna 

untuk menyiagakan dan mengumpulkan sejumlah besar orang secara 

elektronik. Informasi mengenai suatu peristiwa tertentu dapat di 

transmisikan secara langsuung, sehingga membuatnya menjadi suatu 

piranti yang sangat efektif. Yang membedakan media online 

(internet) dari teknologi media komunikasi massa yang lainnya 

adalah tingkat interaksi dan kecepatannya yang dapat dinikmati 

pengguna untuk menyiarkan pesannya.
22
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2.2 Klasifikasi Film  

Pada dasarnya hanya ada dua jenis film yaitu film cerita (fiksi) dan film 

dokumenter (nonfiksi), dewasa ini ada berbagai ragam film. Meskipun cara 

pendekatannya berbeda-beda semua film dapat dikatakan mempunyai satu sasaran, 

yaitu menarik perhatian khalayak terhadap muatan-muatan pesan yang disampaikan 

film tersebut. Dan film dapat dirancang untuk melayani keperluan khalayak terbatas 

maupun khalayak yang seluas-luasnya. 

 2.2.1 Film Cerita (Fiksi) 

Film cerita adalah film yang berdasarkan suatu gagasan ide dasar 

cerita yang dapat diambil dari kisah nyata, sejarah, novel, tokoh ternama, 

superhero, bahkan science, yang kemudian dikembangkan menjadi cerita 

utuh (skenario) dengan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan 

cerita yang dibuat-buat atau mustahil, untuk mendramatisir cerita atau mood 

cerita. Dari skenario tersebut digambarkan lewat medium audio visual 

dengan didukung unsur naratif dan sinematik, yang dapat membuat 

penonton menangis, tersipu malu, bahagia, tertawa, tegang, terharu, bangga, 

bahkan marah. 

 2.2.2 Film Dokumenter (Non Fiksi) 

Film dokumenter dilihat dari segi subjek dan pendekatannya adalah 

penyajian hubungan manusia yang didramatisir dengan kehidupan 

kelembagaannya, baik lembaga industri, sosial, maupun politik, dan dilihat 
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dari segi teknik merupakan bentuk yang kurang penting dibandingkan 

dengan isinya.
23

 

Dalam film dokumenter selain menyajikan fakta, juga mengandung 

subjektifitas pembuat film sebagai sikap atau opini terhadap film, sehingga 

persepsi tentang kenyataan akan tergantung pada pembuat film tersebut. 

Kriteria yang menjelaskan dokumenter adalah film nonfiksi : 

1. Setiap adegan dalam film dokumenter merupakan kejadian yang 

sebenarnya, pada film fiksi semua adegan adalah rekayasa, pada 

dokumenter tidak demikian. 

2. Yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa 

nyata, sedangkan dalam film fiksi merupakan karangan 

(imajinatif) 

3. Sebagai film nonfiksi, sutradara melakukan observasi pada 

peristiwa nyata, kemudian melakukan perekaman gambar sesuai 

apa adanya. 

4. Ide dan struktur cerita pada film dokumenter konsentrasinya 

lebih pada isi dan pemaparannya.   

2.2.3 Film Animasi 

Titik berat pembuatan film animasi adalah seni lukis (gambar), 

dengan teknik penggambaran ulang setiap gerakan yang bergerak, sedikit 

demi sedikit, atau bias disebut membuat gambar frame by frame untuk 

membuat objek yang dimanipulasi agar terlihat bergerak ketika serangkaian 
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frame dimainkan berurutan secara berkesinambungan. Seiringan 

perkembangan teknologi pembuatan film animasi lebih mudah dilakukan 

dengan  komputer, selain menghasil pergerakan yang halus, gambar yang 

dihasilkan bisa berbentuk 3 dimensi (3D). Dalam perkembangannya juga 

ada film animasi yang menggunakan tanah liat sebagai objek yang 

digerakkan.  

 2.2.4 Film Pendek (Film Alternatif) 

Film pendek adalah film yang memiliki durasi singkat (pendek), 

pengertian pendek disini film dengan durasi dibawah 50 menit atau bahkan 

tidak lebih dari 30 menit. Sedangkan untuk isi film bisa bebas, bisa 

narrative (bercerita) dan bisa saja tidak bercerita (non narrative).
24

 Film 

pendek merupakan salah satu bentuk film paling simple dan paling 

kompleks, film pendek memberikan kebebasan bagi para sineas dan 

penikmatnya sehingga bentuk film pendek menjdai sangat bervariasi. Yang 

menjadi menarik justru variasi-variasi tersebut, yangmana ketika 

menciptakan cara pandang baru tentang bentuk film secara umum, dan 

berhasil memberikan kontribusi bagi perkembangan perfilman.  

Sebagian orang menganggap film pendek sebagai batu loncatan atau 

wadah pelatihan bagi pemula yang baru masuk dunia perfilman. Pada 

hakekatnya film pendek memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya 

berbeda dengan film berdurasi panjang, bukan karena sempit dalam 

pemaknaan atau budget yang digunakan lebih minim, akan tetapi film 
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pendek memberikan ruang gerak ekspresi yang lebih luas untuk para sineas 

dalam berkarya. 

 

2.3 Film Postmodernisme  

 Film postmodernisme merupakan film yang memuat isi pesan dekonstruksi, 

atau bertolak belakang dengan film modernisme yang cenderung lebih 

menyampaiakan pesan atau menggambarkan realitas yang umum terjadi pada 

lingkugan masyarakat. Film postmodernisme membalikkan atau mendekonstruksi 

sebuah cerita yangmana menggambarkan sebuah dunia di mana niai-nilai 

tradisional lama disolusi, baik karakter maupun narator tidak mempercayainya lagi. 

Perbedaan lama antara yang baik dan yang jahat, benar dan salah, indah dan jelek 

akan hancur dan dalam film postmodernisme konsep moralitas telah menjadi konsep 

kosong. Dalam film postmodernisme, dunia tidak menentu dan sulit untuk 

menyesuaian diri dalam ruang dan waktu yang ada pada film. Film-filmnya 

bercampur dan dimainkan dengan genre dan drama tradisional.
25

 

 Salah satu contoh film postmodernismme, yaitu film “inception” (2010) 

merupakan film yang di tulis dan di sutradarai oleh christopher Nolan, yang 

memenangkan empat nominasi oscar di  Academy Awards tahun 2011, film 

“inception” memiliki ide cerita yang sederhana tentang sekelompok pencuri surat-

surat penting sebuah perusahaan-perusahaan besar. Akan tetapi yang membuat film 

“inception” mebuat para penonton bingung, heran, dan sekaligus takjub, karena cara 

kerja pencuri dan apa yang mereka curi dalam cerita film tersebut diluar penalaran 
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akal, Nolan menggambarkan para pencuri melakukan aksinya masuk kedalam dunia 

mimpi yang menjadi targetnya yaitu para pimpinan perusahaan dengan bantuan 

teknologi canggih, dengan memaksa dan mengancam para pemimpin perusaha agar 

menyerahkan hak kepemilikan perusahaan, dalam dunia mimpi digambarkan 

mereka berinteraksi layaknya pada dunia nyata. Dalam film “inception” Nolan 

selaku penulis naskah dan sutradara, mendekonstruksi bahwa sebuah dunia mimpi 

tidak hanya bunga tidur yang dianggap kebanyak orang sepertu, tapi Nolan 

membuat bagaimana didalam mimpi orang bisa terluka bahkan mati, dan dunia 

mimpi bisa terasa lebih nyata dari pada dunia sebenarnya didalam .  

 Sebuah film merupakan teks media, dan suatu teks bisa dibaca dan dipahami 

dengan cara berbeda-beda. Menurut Derrida, bahwa inti dari dekonstruksi adalah 

mengaburnya perbedaan-perbedaan yang telah dibuat oleh manusia, terutama 

perbedaan yang sifatnya oposisi, seperti baik dan buruk, ada dan tiada, hitam dan 

putih, dan seterusnya. Oposisi bagi Derrida sifatnya tidak stabil, karena itu memiliki 

potensi untuk mengubah dan menambahkna yang sebelumnya tidak ada.
26

 

 Seperti hal yang tergambarkan di dalam film “inception”, bagaimana Nolan 

menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada dunia nyata, dimana 

seseorang memasuki alam bawah sadar atau mimpi orang lain dan menjadikan 

dunia mimpi itu nyata bagi orang yang alam mimpinya yang dimasuki, dan apa 

yang terjadi pada alam mimpi tersebut maka akan merubah kondisi atau keadaan di 

dunia nyatanya. 
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 Istilah postmodernisme pada mulanya muncul dibidang arsitektur sekitar 

tahun 1950, yangmana menunjuk pada gaya, corak, dan bentuk bangunan yang 

mencoba melepaskan diri dari kaidah-kaidah arsitek modern. Arsitektur modern 

ditandai dengan pola-pola teratur, rasional, obyektif, praktis, dan didominasi 

elemen-elemen seperti material, beton, struktur baja dan kaca. Sedangkan arsitektur 

postmodern ditandai bentuk-bentuk asimetris, bata atau kayu sebagai pengganti 

beton, warna cerah dan ramai, penuh variasin dan kejutan, serta harmoni dengan 

lingkungan dan manusia.
27

  

Dalam bidang sastra budaya, modern ditandai dengan kecenderungan untuk 

mengakhiri cerita dengan penyelesaian tertutup yang justru dicurigai postmodern 

dan dianggap simplistic. Disamping itu  sastra modern cenderung mencari satu 

tatanan atau kaidaah yang bisa berlaku umum, sementara sastra postmodern justru 

sangat menghargai pluralism. Mikhail Bakhtin kritikus sastra Rusia menyatakan 

bahwa sastra postmodern sentrifugal, penuh variasi, eksperimental, fragmentaris, 

skeptic dan antiotoritas.
28

  

Sedangkan pada seni, para seniman modern mengatakan hasil karya seni 

bersifat murni dan tunggal. Kecenderungan modern dalam seni sama dengan bidang 

arsitektur yaitu univalence. Sebaliknya seni postmodern menganut keanekaragaman 

gaya atau multivalence. Seniman postmodern menggabungkan keanekaragaman 

dengan teknik pencampuradukan atau teknik “collage”. College bersifat heterogen, 

maka makna yang dihasilkan tidak mungkin tunggal dan stabil. Teknik lainnya 

“bricolage” yaitu penyusunan kembali berbagai objek untuk menyampaikan pesan 
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ironis bagi situasi masa kini. para seniman postmodern mencampurkan berbagai 

komponen yang saling bertentangan menjadi sebuah karya seni. Teknik seni yang 

demikian bukan hanya merayakan pluralisme, tetapi merupakan reaksi penolakan 

terhadap dominasi rasio melalui cara yang ironis. Pada dasarnya seni postmodern 

tidak eksklusif dan sempit tetapi berbauran (sintesis). Karya seni dengan bebas 

memasukkan berbagai kondisi, pengalaman, dan pengetahuan jauh melampaui 

obyek yang ada. Karya seni tidak melukiskan pengalaman tunggal dan utuh, justru 

keadaan seperti ensikopedia yaitu masuknya jutaan elemen, penafsiran, dan  

respon.
29

 

 Modernisme melihat realitas sebagai teks dan kebenaran inheren yang 

terdapat didalamnya. Mencari kebenaran berarti mempelajari teks itu secara 

objektif, yaitu dengan melepaskan unsur subjektif interpretatif. Tapi bagi 

postmodernisme kebenaran tak terletak pada teks itu, melainkan pada peristiwa 

pembacaannya, pada interaksi timbal balik antara pembaca dan teks. Interpretasi 

atas teks terjadi dalam lingkaran hermeneutic yang mencakup moment distansiasi, 

yaitu sewaktu karya terlepas penciptanya dan menjadi mandiri, serta moment 

apropiasi yaitu sewaktu karya dikaji dan seakan-akan dimiliki lewat pemahaman 

interpretasi tersebut.
30

  

Postmodernisme menghilangkan batas-batas disiplin yang kaku seperti ilmu-

ilmu kealaman dengan ilmu-ilmu kemanusian serta sosial dan kesenian, literatur. 

Demikian pula postmodernisme mempertanyakan perbedaan antara kebudayaan dan 
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kehidupan, teori dan fiksi, citra dan realitas, dengan demikian postmodernisme 

merobek batas-batas antar-disiplin seperti yang kelihatan di dalam arsitektur, seni, 

film, jurnalis, bahasa, filsafat, dan pendidikan, dengan kata lain postmodernisme 

mempunyai sifat interdispliner.
31

  

Menurut Jean Francois Lyotrad bahwa awalan post pada postmodern, 

merupakan elaborasi keyakinan modern, sebagai upaya untuk memutuskan 

hubungan dengan tradisi modern dengan memunculkan cara-cara kehidupan dan 

pemikiran yang baru. Pemutusan masa lalu (modern) merupaka jalan untuk 

melupakan dan merepresi masa lalu. Semacam prosedur psikoanalitik dari 

anamnesis atau analisis yang memungkinkan para pasien untuk mengelaborasi 

persoalan-persoalan sekarang dengan secara bebas mengasosiasikan detail-detail 

melalui berbagai situasi masa lalu yang memungkinkan mereka untuk 

mengungkapkan makna-makna tersembunyi dalam kehidupan dan prilaku mereka.
32

  

Postmodernisme dapat diartikan sebagai keterbukaan untuk melihat nilai 

dari hal-hal baru, yang berbeda, sambil menolak kecenderungan dogmatis dan 

ketaatan pada suatu otoritas, dan tatanan. Yang semakin menyadari bahwa 

kebenaran memang terlalu besar untuk bisa dimonopoli satu sistem dan bahwa 

keragaman pandangan lebih indah daripada keseragaman yang meskipun membaca 

kekompakan, sering membelenggu kebebasan manusia, bahkan mengeksplotasinya. 

Ciri khas postmodernisme adalah tidak adanya titik pusat yang mengontrol segala 
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sesuatu. Tidak ada standar umum yang dapat dipakai mengukur, menilai atau 

mengevaluasi konse-konsep dan gaya hidup tertentu.
33

 

 

2.4 Karakteristik Film Postmodernisme 

 Ada beberapa ciri film postmodernisme menurut Stephen Prince (2004), 

yaitu : (1) cerita dalam film postmodrnisme terfragmentasi tidak mengikuti 

kronologis yang ketat dan menjadi teka-teki gambar atau kisah labirin, belum tentu 

ada awal pertengahan atau akhir, dan mungkin ada akhir yang mengambang antara 

kenyataan dan mimpi. Kondisi konsistensi sebab sering gagal mencapai tingkat 

yang lebih besar atau lebih kecil. (2) Genre mixes : film berisi banyak genre atau 

berinovasi genre secara sadar. (3) Metapilm: menghancurkan ilusi, misalnya dengan 

teknik kamera atau komposisi gambar, atau tentang film dalam sebuah film. (4) 

Intertekstualitas dan pastiche: mengacu padaa film lainnya, buatan klise dari 

stereotip klasik. Ada juga referensi ang jelas mengenai sumber inspirasi sutradara, 

seperti pengalaman sendiri dan yang lainnya. (5) Inspirasi dari estetika 

MTV/Periklanan: permukaan halus dan estetika lebih penting daripada koten.
34

 

  

2.5 Distribusi, Eksibisi, dan Apresiasi Film 

 Berbicara masalah industri perfilman, maka ada tiga syarat yang saling 

terjalin utuh yang harus dipenuhi untuk membentuk industri film, yaitu produksi, 

distribusi, dan ekshibisi. Produksi film meliputi semua pekerjaan, mulai dari 
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pemilihan ide cerita sampai film selesai dibuat dan siap di distribusikan, yang 

termasuk dalam rantai produksi adalah semua kru, rumah produksi, perusahaan 

penyewa alat, investor, dan postproduction house. Distribusi adalah semua 

pekerjaan penyebarluasan film untuk dinikmati penonton. Dalam rantai distribusi, 

perusahaan distribusi film atau distributor memainkan peran utama menyalurkan 

film dari produsen ke jaringan bioskop, televisi, dan home video (dvd dan vcd). 

Ekshibisi adalah semua pekerjaan yang menayangkan film di bioskop oleh jaringan 

bioskop. Dalam rantai ekshibisi, kelompok-kelompok bioskop dengan ribuan 

layarnya menjadi ujung tombak agar output rantai produksi dapat dinikmati oleh 

para pecinta film bioskop.
35

 

 Sedangkan apresiasi film memang bukan bagian dari konteks industri film, 

akan tetapi apresiasi film merupakan ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh para 

filmmaker, pemeran film, bahkan penikmat film. Karena apresiasi film merupakan 

tempat dimana untuk memahami, menikmati, dan menghargai para filmmaker, 

pemeran film, dan karya film mereka. 

  

2.6 Konstruksi Pemikiran Postmodernisme Dalam Film Fiksi 

Film yang merupakan penggambaran ide dan kehidupan, film dapat 

membuat penontonnya melakukan sebuah perjalanan yang tidak terbayangkan dan 

menemukan sesuatu yang mungkin belum pernah ditemukan. Dibandingkan dengan 

media massa yang lain, karena film mampu menguraikan makna dari visual dengan 

gambar berjalan yang mampu merekonstruksi pemikiran penonton. Unsur-unsur 

                                                      
35

 Heru Effendy,  Industri Perfilman Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2008, Hal 2-3 



31 
 

tersebut mampu mengolah emosi penonton sehingga penonton mampu mengalami 

sebuah pengalaman yang didapatkan dari film.  

Akan tetapi sebuah film tidak hanya menggambarkan suatu realitas pada 

kehidupan nyata saja, saat ini banyak film-film yang dibuat tidak berdasarkan pada 

kehidupan nyata, dan bahkan ada film yang diluar penalaran atau membalikkan akal 

manusia, dan film yang menggambarkan suatu realitas yang bertolak belakang 

dengan kehidupan nyata, atau biasa disebut dengan film postmodernisme. Ada dua 

teori yang mendasari film Postmodernisme, yaitu: 

2.6.1 Teori Simulasi Jean Baudrillard 

Baudrillard dalam buku Simulations (1983:11), menjelaskan relasi 

antara tanda, citra, dan realitas. Relasi pertama adalah tanda sebenarnya, 

tanda yang merupakan cerminan dari realitas (reflection of a basic reality). 

Relasi kedua adalah tanda palsu, tanda yang menyelubungi realitas, 

memutar balik realitas (masks and perverts of a basic reality). Relasi ketiga 

adalah tanda menipu (masks the absence of a basic reality). Relasi ini 

menopengi ketidakadaan realitas, tanda yang benar-benar tidak mengandung 

kebenaran, yang digunakan untuk menipu. Relasi keempat adalah citra tidak 

memiliki kaitan dengan realitas apapun (bears no reflection to any reality 

whatever). Relasi ketiga dan keempat inilah yang merupakan bagian dari 

hiperrealitas.
36

 

 Terkait dengan relasi tanda dengan realitas, Baudrillard menentang 

gagasan strukturalisme, khususnya linguistik Saussure yang meyakini relasi 
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pertandaan yang bersifat simetris, antara penanda dan petanda. Ketiadaan 

petanda menjadikan simulasi sebagai proses produksi objek-objek sebagai 

penanda murni. Konsep simulasi ini yang merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari konsep hiperrealitas. Simulasi adalah proses penciptaan, 

sementara hiperrealitas adalah kondisi, konsekuensi, atau hasil dari proses 

tersebut, Hiperrealitas merupakan sebuah gejala di mana realitas-realitas 

buatan yang bahkan nampak lebih nyata dibandingkan dengan realitas 

sebenarnya. Ketiadaan makna, petanda dan realitas yang diambil oleh 

penanda akibat proses simulasi, menjadikan awal dari era hiperrealitas. 

Dunia hiperrealitas adalah dunia yang disarati oleh silih bergantinya 

reproduksi apa yang disebut Baudrillard sebagai simulakra objek-objek yang 

tak memiliki referensi sosial, objek-objek yang dibuat di atas kerangka 

meleburnya realitas dengan fantasi, fiksi, halusinasi, dan nostalgia, sehingga 

perbedaan satu sama lainnya sulit diketahui.
37

 

 2.6.2 Teori Dekonstruksi Jacques Derrida 

Derrida membalikkan oposisi biner yang menyatakan bahwa tulisan 

dibawah bahasa lisan, akan tetapi menurut Derrida bahwa tulisan sebenarnya 

lebih penting dari bahasa lisan. Derrida menggunaka kata differance dan 

difference, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, akan tetapi 

pelafalannya sama. Differance yang berarti menunda atau menangguhkan, 

dan difference yang artinya perbedaan, kedua kata ini tidak dibedakan hanya 

berdasarkan pelafalannya saja, melainkan dengan membaca tulisannya. 
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Menurut Derrida, jika tidak ada kesatuan  utuh yang sifatnya permanen 

didalam teks, maka teks selalu bisa dibaca dan dimengerti dengan cara yang 

selalu berbeda, inti dari dekonstruksi adalah mengaburnya perbedaan-

perbedaan yang telah dibuat oleh manusia, terutama perbedaan yang sifatnya 

oposisi, seperti baik dan buruk, ada dan tiada, hitam dan putih, dan 

seterusnya. Oposisi bagi Derrida sifatnya tidak stabil, karena itu memiliki 

potensi untuk mengubah dan menambahkan yang sebelumnya tidak ada.
38

2.7 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan bagaimana peristiwa 

konstruksi pemikiran posmodernisme dalam sebuah film fiksi “film adalah 

hidupku”. Dengan menggambarkan dan menjelaskan bagaiamana pembuat film dari 

“film adalah hidupku” menonjolkan pemaknaan atau penafsiran atas suatu 

fenomena atau peristiwa secara strategis melalui karakter, adegan, dialog, gambar 

atau foto, tata cahaya, dan perangkat lainnya untuk membantu mengungkapkan 

pemaknaan sehingga dapat dipahami. 
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