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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa merupakan tempat dimana masyarakat memperoleh 

informasi, opini, dan bertukar pikiran. Oleh karena itu peran media massa sangat 

penting dan cepat dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Media 

massa memiliki pengaruh dan kekuatan strategis dalam menyebarkan pengaruh dan 

mempengaruhi khalayak. Perubahan sosial yang terjadi dalam diri masyarakat tidak 

terbentuk dengan sendirinya namun ada campur tangan media dalam melakukan 

percepatan yang memang membutukan waktu panjang dan berdampak pada diri 

masyarakat. Pada saat ini media menjadi kebutuhan hidup masyarakat dan menyatu 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu media massa yang banyak dimiliki 

dan diminati masyarakat adalah televisi. Hal ini dikarenakan televisi memiliki 

kelebihan pada audio visualnya dalam menyampaikan pesan pada khalayak. Seiring 

dengan perkembangan teknologi saat ini terdapat media baru yang bernama 

internet, dan Youtube adalah salah satu media yang sedang naik daun sekarang.  

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video (video sharing) popular 

dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara 

gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video klip), film, TV, 

serta video buatan para penggunanya sendiri. Dalam Youtube inilah semua 

tayangan audio visual dimuat Karena semua orang bisa mengaksesnya secara gratis. 

Sifat audio visual tersebut berupa penayangan gambar dan warna yang dilengkapi 

dengan suara sehingga membuat kebanyakan orang tertarik seperti halnya film.  
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Film berperan sebagai sarana yang digunakan untuk menyebarkan hiburan 

yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan humor kepada masyarakat 

umum. Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitik beratkan pada 

estetika dan etika. Padadasarnya film memiliki nilai hiburan dan artistik. Film 

menggambarkan atau sebagai potret dari masyarakat yang kemudian diproyeksikan 

keatas layar. Film yang di produksi memiliki pesan yang dikemas sedemikian rupa 

dengan tujuan yang bebeda-beda, ada yang menghibur dan ada juga yang 

memberikan informasi. 

Film sebagai media hiburan yang popularitasnya tidak kunjung surut 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, kini film menjadi salah satu bentuk 

komunikasi massa, yang dikelola sedemikian rupa menjadi sebuah komoditi yang 

didalamnya ada interaksi yang sangat kompleks dari setiap elemen pendukungnya. 

Film merupakan sebuah perwujudan dari realitas kehidupan sosial yang 

begitu luas, baik di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Film 

membawa pengaruh yang besar pada jiwa manusia. Dalam proses menonton film, 

terjadi suatu gejala yang disebut oleh ilmu jiwa social sebagai identifikasi 

psikologis. Ketika proses decoding terjadi, para penonton kerap menyamakan atau 

meniru seluruh pribadinya dengan salah satu peran film. Pesan-pesan yang termuat 

dalam adegan-adegan film akan membekas dalam jiwa penonton dan pesan itu akan 

membentuk karakter penonton. (Kofindo, 2013) 

Adapun jenis-jenis film yang sering kita tonton sehari-hari, yakni Film 

Dokumenter, Film Panjang, Company Profil, Program Televisi atau sering disebut 
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dengan istilah FTV (Film Televisi), Video Klip dan yang terakhir adalah Film 

Pendek. 

Film pendek adalah film yang bercerita pendek dengan durasi dibawah 60 

menit. Di banyak negara seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, 

film pendek ini dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi 

seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. 

Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film atau 

orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan 

baik. Sekalipun demikian, ada juga yang memang mengkhususkan diri untuk 

memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok ke rumah-rumah 

produksi atau saluran televisi. (Effendy, 2002 : 13) 

Sebuah film dikatakan baik adalah ketika film tersebut mampu 

menyampaikan pesan kepada penonton walaupun dengan alur yang rumit 

sekalipun. Ada juga yang beranggapan film yang berhasil adalah film yang 

membuat penontonnya bingung atau penasaran akan isi pesan film itu sendiri. Film 

memanglah sebuah seni yang tidak dapat di kerucutkan menjadi media informasi 

sepenuhnya, karena pada umumnya banyak rumah produksi membuat film dengan 

genre mereka sendiri bahkan isi pesan yang disampaikan hanya si pembuatlah yang 

tahu. Jadi, definisi film yang baik itu relatif atau kata lainnya banyak versi, dan 

menurut peneliti sendiri film yang baik adalah sebuah karya audiovisual original 

dengan kreatifitas yang mahal. 

Pada april 2013 AQUA meluncurkan program ‘Temukan Indonesiamu’ 

sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian nilai-nilai seni budaya Indonesia. 
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Program ini memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengeksplorasi 

kembali kekayaan Indonesia melalui teknologi digital dan sekaligus 

mengekspresikan kecintaan mereka terhadap seni, khususnya fotografi dan desain 

grafis. 

AQUA meluncurkan program Temukan Indonesiamu dan sekaligus 

membuka kompetisi desain grafis dan fotografi sebagai media yang lekat dengan 

anak muda Indonesia masa kini. Program ini secara detail bisa dikunjungi di 

ww.temukanindonesiamu.com. Program ‘Temukan Indonesiamu’ ini diawali 

dengan menggandeng Renata Owen, seorang perancang grafis muda berbakat 

Tanah Air untuk mendesain label botol AQUA 600 ml edisi khusus Temukan 

Indonesiamu selama bulan Mei 2013 di wilayah Jawa-Bali. AQUA mengharapkan 

banyak generasi muda seperti Renata yang akan ikut serta berpartisipasi dalam 

program ini, sebagai upaya untuk menunjukkan potensi mereka dalam seni dan 

mengangkat kecintaan mereka terhadap Indonesia. 

Program ‘Temukan Indonesiamu’ tidak terhenti sampai disitu saja, sampai 

tahun ini pun program tersebut masih tetap berlanjut. Pada oktober 2016 AQUA 

adalah giliran dunia audio visual untuk unjuk gigi dengan membuat film pendek 

bagi para sutradara muda Indonesia. Terdapat 5 film pendek terbaik pilihan AQUA 

diantaranya “Indonesia Itu Suaraku” karya Gianni Fajri, “Indonesia Itu Jujur” karya 

Didi Mulyadi Witono, “Indonesia Itu Harmoniku” karya Ginanti Rona, “Indonesia 

Itu Senyum” karya Wregas Bhanuterja, dan “Indonesia Itu Rumahku” karya Yandy 

Laurens. 
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Dalam versi ‘Arti Indonesia’ AQUA juga mendesain label botol AQUA 600 

ml, diantaranya adalah ‘Indonesia Itu Aku’, ‘Indonesia Itu Bahasaku’, ‘Indonesia 

Itu Inspirasiku’, ‘Indonesia Itu Karya’, dan ‘Indonesia itu Rumahku’. Tidak hanya 

itu, AQUA juga mngeluarkan iklan televise yang berdurasi 1 menit untuk 

memberitahukan kepada khalayak bahwa ada versi terbaru dari program ‘Temukan 

Indonesiamu’. Dalam iklan tersebut terdapat 3 konten yang mewakili Indonesia 

yaitu ‘Indonesia Itu unik’, ‘Indonesia Itu Keren’, dan ‘Indonesia Itu Rumah’.  

Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat 

berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. 

Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal, mulai dari tenda-tenda 

nomaden hingga apartemen-apartemen bertingkat. Dalam konteks tertentu tempat 

tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, 

dan arti-arti yang lain. 

Unit sosial yang tinggal di sebuah tempat tinggal disebut sebagai rumah 

tangga. Umumnya, rumah tangga adalah sebuah keluarga, walaupun rumah tangga 

dapat berupa kelompok sosial lainnya, seperti orang tunggal, atau sekelompok 

individu yang tidak berhubungan keluarga. Kelompok masyarakat agraris dan 

industrial terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal 

yang bermacam-macam jenisnya, tergantung jenis pekerjaannya. 

Seiring dengan berjalannya waktu pengertian rumah mengalami pergeseran 

makna yang salah satunya juga disebabkan oleh perkembangan teknologi. Untuk 

penduduk yang tinggal didesa pemaknaan rumah yang mereka ketahui pun berbeda 

dengan pemaknaan rumah yang penduduk kota ketahui. Sebagaimana yang 
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dipaparkan oleh Paul H Landis, penduduk desa memiliki beberapa ciri yang salah 

satunya memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap 

kebiasaan. Penduduk desa cenderung saling mengenal antara satu sama lain serta 

mempunyai perasaan saling memiliki sehingga mereka ringan tangan ketika salah 

satu warga terkena musibah.  

Berbanding terbalik dengan keberadaan diperkotaan. Penduduk yang 

tinggal dikota terutama kota-kota besar contohnya Jakarta dan Surabaya memiliki 

persepsi yang beberbeda tentang rumah. Kota yang arus ekonominya sangat cepat 

sekali ini biasanya memiliki penduduk yang pasif dalam berhungan sosial dan 

cenderung berhubungan sosial ketika lawannya adalah seseorang yang 

menguntungkan. Penduduk kota cenderung memiliki hubungan sosial yang 

berlandaskan oleh bisnis dan apapun yang berhubungan dengan bisnis dan 

penghasilannya itu adalah hal yang utama. Sehingga bukan salah satu hal yang aneh 

lagi ketika penduduk perkotaan tidak saling mengenal satu sama lain meskipun 

tinggal di lingkungan tempat tinggal yang sama. 

Dalam film pendek Aqua versi #TemukanIndonesiamu makna rumah pada 

awalnya adalah hanya sebagai tempat pulang atau singgah sekaligus melepas penat. 

Rumah hanyalah sebuah bangunan yang melindungi kita dari panas matahari 

maupun hujan, sebuah bangunan untuk menyimpan seluruh barang yang kita miliki, 

dengan fasilitas yang telah kita tentukan. 

Kemudian pada akhirnya dalam film tersebut makna rumah adalah tempat 

dimana kita selalu diterima, dengan segala keindahannya untuk kita nikmati dan 
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segala kekurangannya untuk kita perbaiki. Rumah adalah tempat dimana kita 

dilahirkan dan dibesarkan.  

Adanya perbedaan makna rumah sebenarnya dengan di iklan Aqua tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Bagaimana perbedaan 

makna rumah oleh khalayak dalam film pendek ‘Indonesia Itu Rumahku’ tersebut, 

Karena setiap individu pasti memiliki sudut pandang berbeda untuk mendefinisikan 

kata tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: “Bagaimana Pemaknaan Rumah oleh Mahasiswa Rantau Universitas 

Muhammadiyah Malang Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2013?” 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui makna rumah oleh mahasiswa rantau Universitas 

Muhammadiyah Malang jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2013 dalam 

film pendek  air mineral AQUA versi temukan Indonesiamu berjudul 

‘Indonesia Itu Rumahku’. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendidikan dan 

masukan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan 
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mengembangkan penelitian dalam  jurusan Ilmu Komunikasi 

khususnya dalam bidang studi resepsi iklan. 

b. Secara Praktis 

Memberikan gambaran tentang makna rumah dalam film 

pendek Aqua versi #TemukanIndonesiamu berjudul ‘Indonesia Itu 

Rumahku’ kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui dalam 

hal ini film pendek Aqua. Dan juga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian 

studi resepsi. 

 




