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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film sebagai Medium Komunikasi Massa 

Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar atau 

salah. Seperti juga model atau teori, definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk 

menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya.1 Secara sederhana 

orang mengartikan komunikasi sebagai aktivitas bagaimana seorang bisa 

berhubungan dengan orang lain dan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain.  

Komunikasi lebih sering didefinisikan sebagai terjadinya kesamaan makna. 

Hal ini berangkat dari pengertian secara etimologis, bahwa istilah komunikasi atau 

dalam bahasa inggris Communication berasal dari kata latin “Communicatio” serta 

bersumber dari kata “Communis” yang artinya sama. Sama di sini maksudnya sama 

makna.2 Jadi komunikasi itu terjadi apabila ada kesamaan makna dalam mengetahui 

suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.  

Namun jika diperhatikan, definisi di atas sepertinya terlalu sederhana, Onong 

Uchyana menambahkan dengan mengutip pernyataan Carl I Hovland yang 

mendifinisikan komunikasi sebagai berikut :3 

1 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 
Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm 42 
2 Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 
9 
3 Ibid., hlm 4 
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“the proccess by which an individual (the communicator) transmits stimuli 

(usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals 

(communicattes)” 

Dari definisi di atas terlihat komunikasi hanya berlangsung antar individu 

(secara langsung) padahal ia dapat pula terjadi melalui perantara media massa. 

Sehingga komunikasi yang berlangsung disebut komunikasi massa.  

Joseph A. Devito dalam bukunya, Communicology: An Introduction to the 

study of communication menampilkan definisi komunikasi massa secara tegas, yakni 

sebagai berikut: 

Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang yang 

menonton televisi, sepertinya ini berarti bahwa kahalayak itu besar dan pada 

umumnya agak sukar untuk di definisikan.  

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar yang audio atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih muda dan 

lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya: televisi, radio, surat kabar, majalah, 

film, dan buku.  

Dari uraian di atas ternyata film termasuk dalam bentuk komunikasi massa. 

Sedangkan dalam perspektif komunikasi massa, film dimaknai sebagai pesan-pesan 
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yang disampaikan dalam komunikasi filmis, yang memahami hakikat, fungsi dan 

efeknya. Perspektif ini memerlukan pendekatan yang terfokus pada film sebagai 

proses komunikasi.4  

Dalam konteks media massa, film tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai 

sebuah karya seni. Tetapi lebih sebagai “praktik sosial”5 dan film juga merupakan 

medium “komunikasi massa”6 yang beroperasi di dalam masyarakat. Dalam 

perspektif tersebut film dimaknai sebagai pesan-pesan yang disampaikan dalam 

komunikasi filmis, yang memahami hakikat, fungsi dan efek yang timbul dari proses 

komunikasi massa. Efek kognitif yang menyebabkan perubahan pada tingkat 

pengetahuan, efek afektif yang menyebabkan perubahan sikap, efek konatif yang 

menyebabkan perilaku dan efek perubahan sosial.  

Film sebagai suatu bentuk komunikasi massa juga dikelola sebagai suatu 

komuditi. Di dalamnya teramat kompleks, dari produser, sutradara, pemain dan 

seperangkat pendukung kesenian lainnya seperti musik, seni rupa, teater, seni suara, 

dll. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai 

agen transformasi budaya. 

Ringkasnya media komunikasi massa membentuk pandangan dunia dari 

orang-orang di sekililingnya. Di dalamnya termasuk media film yang begitu sarat 

                                                           
4 Budi Irawanto, Film, ideologi dan militer: Hegemoni militer dalam Sinema Indonesia, (Yogyakarta: 
Media Pressindo, 1999), hlm. 11 
5 Ibid, hlm. 11  
6 Ibid, hlm .11 
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dengan muatan ideologis dari pembuatnya. Dengan demikian film merupakan objek 

yang potensial untuk dikaji khususnya dalam kerangka komunikasi massa yang sarat 

dengan muatan pesan, baik yang bersifat nampak maupun tersembunyi.  

2.2 Film sebagai Industri 

Industri dapat diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam bidang 

ekonomi yang sifatnya produktif dan bersifat komersial untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Industri dalam pengertian luas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Industri primer, yaitu jenis industri yang langsung mengambil komoditas 

ekonomi dari alam tanpa proses pengolahan, seperti pertanian, pertambangan, 

dan kehutanan. 

b. Industri Sekunder, yaitu industri yang mengolah bahan mentah atau bahan 

baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri sekunder 

dinamakan pula industri manufaktur atau pabrik.  

Jenis-jenis industri selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga 

kerja yang terlibat. Berdasarkan dari jenis itu, industri terbagi menjadi tiga jenis, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Industri kecil, yaitu industri yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 10 

orang. Pada umumnya, industri kecil merupakan bentuk industri rumah 

tangga. 
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b. Industri sedang, yaitu industri yang jumlah tenaga kerjanya berkisar antara 

10-299 orang. 

c. Industri besar, yaitu industri yang jumlah tenaga kerjanya lebih dari 300 

orang. 

Salah satu industri terbesar saat ini adalah industri yang bergerak di bidang 

perfilman. Selain menjadi sebuah media yang memiliki pesan tertentu dan hiburan 

secara massal, film juga menjadi sebuah industri yang dapat menghasilkan profit 

yang besar. Hal ini tidak terlepas dari apresiasi dari para penikmat film di seluruh 

belahan dunia serta para pembuat film yang masih bersedia untuk berkarya. Saat ini 

kiblat film dunia didominasi oleh 2 negara yaitu Amerika (Hollywood) dan juga India 

(Bollywood). 

Pada 1905 Amerika memulai industry perfilmnya dengan munculnya teater 

local, di tahun ini pula Nickelodeon berkembang melalui pertunjukan di bioskop 

dengan memutar film-film pendek yang berdurasi 15 menit. Dalam tiap minggu 

Nickelodeon mampu menghasilkan 3 program yang berbeda yang berarti sama 

dengan 450 judul di tiap tahunnya. Akan tetapi dalam waktu yang tidak jauh 

berselang muncul juga beberapa production house yang kemudian merajai perfilman 

Amerika, contohnya seperti Paramount Picture, Warner Bross, Metro Goldwyn 

Mayer, Miramax, 20th Century Fox, Columbia Picture, dan lain sebagainya.  
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Sedangkan di tahun 1990-an, Indonesia mengalami penurunan produksi film. 

Data menunjukkan di tahun 1998 dan 1999 Indonesia hanya memproduksi 4 film saja 

dikarenakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 

tersebut. Pada tahun 2000 produksi film nasional meningkat mencapai 11 film akan 

tetapi mengalami penurunan lagi di tahun 2001 yang hanya memproduksi 3 film. 

Hingga akhirnya di tahun 2002 film nasional bangkit lagi dengan kembali 

memproduksi film sebanyak 14 film kemudian 15 film di tahun 2003 dan 31 film di 

tahun 2004. Angka-angka tersebut diambil berdasarkan data lolos sensor dari 

Lembaga Sensor Film.  

Selain industri produsen film, industri bioskop juga turut berkembang sejalan 

dengan pertumbuhan film yang semakin cepat. Ada tiga komponen dalam industri 

film diantaranya : 

a. Produksi 

Produksi adalah pembuatan film. Dalam produksi sebuah film, teknologi 

sangat berperan penting dalam menghasilkan film yang terbaik, dari segi format 

utama pengambilan gambar dan efek khusus yang canggih dan tidak 

terbayangkan. Hal tersebut tidak terlepas dari ongkos produksi yang tinggi.7 

b. Distribusi 

Distribusi dahulu adalah hal yang mudah, dengan mengirimkan ke teater- 

teater. Namun hal ini membuat pendistribusian film tidak merata ke seluruh dunia 

                                                           
7 Stanley J Baran, Pengantar Komunikasi Massa Literasi Media dan Budaya, (Jakarta: Salemba 

Humatika, 2012), hlm .231 
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sehingga tidak dapat diputar serentak. Sekarang pendistribusian sudah berbentuk 

digital melalui jaringan internet maupun video disc.8 

c. Pemutaran (Eksebisi) 

Industri film dahulu mendapatkan semua penghasilannya dari eksebisi atau 

penayangan film di bioskop, di mana konsumen membayar untuk menonton film. 

Penerimaan itu, yang disebut Box Office, dibagi antara pemilik gedung dengan 

distributor menggunakan bagiannya untuk membayar studio sebagai uang untuk 

hak distribusi.9 

2.3 Macam-macam Genre Film 

Pada dasarnya film dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu film cerita 

atau disebut juga film fiksi dan film non cerita, disebut juga film nonfiksi. 

1. Film fiksi merupakan jenis film yang memberikan kebebasan kepada pembuat 

film dalam menuangkan ide. Pembuatan script dan skenario film fiksi 

tergantung pada keinginan dari orang yang membuatnya. Film fiksi umumnya 

merupakan khayalan dan imajinasi seorang pembuat cerita yang dirasa pantas 

untuk difilmkan. Dalam dunia film kita biasa melihat berbagai jenis film seperti 

film derama, action, horror, dan film musical. Pada dasarnya film fiksi adalah 

film yang tidak sesuai dengan realita atau tidak nyata. 

2. Film Non Fiksi adalah film yang berupa hasil dokumentasi dari realitas 

kehidupan. Dalam membuat film dokumenter seorang sutradara tidak 

                                                           
8 Ibid, hlm. 234 
9 John Vivian, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 169 
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menciptakan adegan atau cerita tetapi hanya merekam kejadian yang nyata dan 

benar-benar terjadi. Seiring dengan berkembangnya zaman kita biasanya 

melihat film dokumenter yang menggambarkan kehidupan suatu kelompok 

masyarakat dalam suku atau budaya tertentu. Membuat film dengan latar 

belakang kebuadayaan tentunya membuat sutradara sebagai pembuat film harus 

memindahkan keadaan realitas yang sebenarnya sesuai dengan ideologi-

ideologi yang tumbuh dalam kebudayaan tersebut kedalam layar. Herru Effendi 

menyatakan bahwa pembuatan film dokumenter tidak pernah terlepas dari 

tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau 

kelompok tertentu.10 

3. Film Eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua jenis 

film lainnya. Para sineas eksperimental umumnya bekerja di luar industri film 

utama (mainstream) dan bekerja pada studio independen atau perorangan. 

Mereka umumnya terlibat penuh dalam seluruh produksi filmnya sejak awal 

hingga akhir. Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki 

struktur. Struktur sangat dipengaruhi oleh insting subjektif sineas seperti 

gagasan ide, emosi, serta pengalaman batin. Film eksperimental juga umumnya 

tidak bercerita tentang apapun bahkan kadang menentang kausalitas. Film-film 

eksperimental umumnya berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami. 

                                                           
10 Heru Effendy, Mari membuat Film, Panduan Menjadi Produser, Eds. Ke 2, (Jakarta: Erlanga, 2009), 
hlm. 3 
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Genre adalah klasifikasi film yang memiliki ciri dan khas masing-masing. Film 

fiksi atau film cerita memiliki banyak genre, diantara lain seperti berikut: 

1. Action. Istilah ini selalu berkaitan dengan adegan berkelahi, kebut-kebutan, 

tembak-menembak sehingga tema ini dengan sederhana bisa dikatakan 

sebagai film yang berisi “pertarungan” secara fisik antara protagonis dengan 

antagonis. 

2. Drama. Tema ini mengetengahkan aspek-aspek human interest sehingga yang 

dituju adalah perasaan penonton untuk meresapi kejadian yang menimpa 

tokohnya. Tema ini juga dikaitkan dengan latar belakang kejadiannya. Jika 

kejadiannya disekitar keluarga, disebut drama keluarga. 

3. Komedi. Tema ini baiknya dibedakan dengan lawakan sebab jika dalam 

lawakan biasanya yang berperan adalah para pelawak. Film komedi tidak 

harus dilakonkan oleh pelawak, tetapi pemain film bisa. Intinya, tema komedi 

selalu menawarkan sesuatu yang membuat penontonnya tersenyum bahkan 

tertawa terbahak-bahak. Biasanya adegan dalam film komedi juga merupakan 

sindiran dari suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi. Dalam 

konteks ini, ada dua jenis drama komedi yaitu slapstik dan situation comedy. 

Slapstik adalah komedi yang memperagakan adegan konyol seperti sengaja 

jatuh atau dilempar kue dan lainnya. Sedangkan komedi situasi adalah adegan 

lucu yang muncul dari situasi yang dibentuk dalam alur dan irama film. 



18 
 

4. Tragedi. Tema ini menitikberatkan pada nasib manusia. Sebuah film dengan 

akhir cerita sang tokoh selamat dari kekerasan, perampokan, bencana alam 

dan lainnya bisa disebut film tragedi. 

5. Horor. Jika sebuah film menawarkan suasana menakutkan dan menyeramkan 

membuat tokoh merinding, itulah yang disebut film horror. Suasana horor 

dalam sebuah film bisa dibuat dengan cara animasi, special effect atau 

langsung oleh tokoh-tokoh dalam film tersebut. 

6. Drama Action. Tema ini merupakan gabungan dari dua tema, drama dan 

action. Tema drama action ini menyuguhkan suasana drama dan juga adegan-

adegan “pertengkaran fisik”. Untuk menandainya, dapat dilihat dengan cara 

melihat alur cerita film. Biasanya film dimulai dengan suasana drama, setelah 

itu alur meluncur dengan menyuguhkan suasana tegang berupa 

pertengkaranpertengkaran. 

7. Komedi tragis. Suasana komedi ditonjolkan terlebih dahulu kemudian disusul 

dengan adegan-adegan tragis. Suasana yang dibangun memang getir sehinga 

penonton terbawa emosinyadalam suasana tragis tetapi terbungkus dalam 

suasana komedi. 

8. Komedi Horor. Sama dengan komeditragi, suasana komedi horor juga 

merupakan gabungan antara tema komedi dan horor. Biasanya film dengan 

tema ini menampilkan film horor yang berkembang, kemudian diplesetkan 

menjadi komedi. Dalam konteks ini, unsur ketegangan yang menakutkan 
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dibalut dengan adegan-adegan komedi sehingga unsur kengerian menjadi 

lunak. 

9. Parodi. Tema parodi merupakan duplikasi dari tema film tertentu, tetapi 

diplesetkan, sehingga ketika film parodi ditayangkan para penonton akan 

melihat satu adegan film tersebut dengan tersenyum dan tertawa. Penonton 

berbuat demikian tidak sekedar karena film lucu, tetapi karena adegan yang 

ditonton pernah muncul di film-film sebelumnya. 

2.4 Macam-macam Fungsi Film 

Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak menonton film terutama adalah 

ingin memperoleh hiburan, akan tetapi daam film dapat terkandung fungsi informatif 

maupun edukatif, bahkan persuasif. Hal ini sejalan dengan misi perfilman Indonesia 

sejak tahun 1979, bahkan selain sebagai media hiburan, film nasional dapat 

digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka 

nation and character building (Effendy, 1981:212 dalam Lukiati dan Elvinaro 

(2004:136). 

a. Film sebagai media komunikasi 

Film merupakan bagian penting dalam suatu proses komunikasi, film sebagai 

media komunikasi dapat memberikan gambaran atau representasi pada sebagian 

kehidupan manusia. Film yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri tidak 

terlepas dari unsur budaya di dalamnya. Sebagai salah satu media komunikasi massa, 

film memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penontonnya., terutama pada 
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kalangan remaja. Peniruan perilaku cara pandang terhadap sesuatu, sikap dan bahkan 

perilaku merupakan efek yang mungkin terjadi akibat terpaan film. 

b. Film sebagai media propaganda 

Dalam hal ini tak hanya memiliki kelebihan dalam segi menjangkau realita, 

khalayak dari segala segmen sosial tetapi juga mampu mempengaruhi emosional 

pelaku. Di zaman modern seperti saat ini film juga mempunyai fungsi sebagai media 

propaganda dan tidak sedikit negara yang menggunakan film sebagai media 

propaganda. Di negara kita contohnya, propaganda lewat film terlihat nyata dalam 

pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI yang pada zaman Orde Baru diputar setiap 

tanggal 30 September di  TVRI. Sekitar tahun 1980-an atau awal kemunculan film ini 

siswa- siswi sekolah wajib menontonnya. Pesan yang dikandung dalam propaganda 

film tersebut adalah bangsa Indonesia harus waspada terhadap bahaya  PKI. Selain 

itu, dalam film itu Soeharto digambarkan sebagai satu- satunya jagoan dalam 

memberantas pemberontakan itu. 

c. Film Sebagai Kritik Sosial 

Film dapat dijadikan sebagai media kritik sosial yang dimana para pembuat 

film bebas mengekspresikan apa ang ada di dalam benaknya melalui cerita atau 

adegan dalam film itu. Media film sebenarnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan 

media lain dalam melakukan represetasi terhadap kenyataan. kegiatan jurnalistik 

mungkin memfokus kerjanya pada realitas, tetapi jurnalisme itu sendiri dikendalikan 

oleh prinsip kelayakan berita yang memenggal realitas itu dalam satuan-satuan 
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kelayakan berita tersebut. Sedangkan film nyaris tak terbatasi oleh hokum-hukum 

ekstinsik macam itu. Ketika pembuat film memilih sebuah tema, maka yang 

membatasi adalah hukum-hukum intrinsik film itu sendiri. Dengan pilihan yang 

nyaris sama luasnya dengan kehidupan itu sendiri, film punya kemungkinan yang tak 

terbatas. Salah satu kemungkinan itu adalah menangkap celah yang ada di masyarakat 

tempat sang pembuat film itu hidup dan menurunkannya dengan cara bercerita yang 

lebih bebas.  

d. Film Sebagai Konstruksi Budaya 

Film sebagai suatu media pada dasarnya adalah mengkonstruksikan realitas. 

Isi dari film adalah hasil karya para pekerja film yang mampu mengkonstruksikan 

budaya sebagai salah satu dari realitas sosial yang ada. Konstruksi budaya pada film 

bisa berupa seni, adat istiadat, tata cara hingga kebiasaan. Tidak hanya 

mengkonstruksi realitas, film sejatinya juga mampu menjadi media untuk mengkritik 

budaya yang berkembang di masyarakat yang menurut sang pembuat film atau 

masyarakat tidak relevan dengan zaman. Akan tetapi dalam mengkritik  budaya 

dibutuhkan keberanian yang besar dikarenakan akan menuai banyak reaksi baik yang 

sifatnya mendukung atau bahkan sampai menjatuhkan karena apa yang disampaikan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

e. Film Sebagai Realitas Sosial 

Realitas dalam film merupakan virtual yang kuat karena didalamnya terdapat 

struktur yang dibangun secara nalar dan bermotif. Sebuah film berangkat dari alam 
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semesta yang berisi kehidupan manusia yang menghasilkan ide dan realitas kemudian 

menjadi sebuah work art yaitu sebuah karya yang objektif. Dalam banyak penelitian 

tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat 

selalu dipahami secara linier. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat berdasrkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku 

sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh berkembang dalam 

masyarakat dan kemudian memproyeksikannya keatas layar (Irawanto,1999;13). 

Dalam hal ini memang film adalah sebuah realitas dalam suatu masyarakat tetapi 

selanjutnya terdapat distorsi-distorsi yang dilakukan baik sutradara maupun produser 

film yang bertujuan untuk menampakkan sesuatu lebih menarik bagi penonton.  

2.5 Pengertian Budaya 

Kata kebudayaan berasal dari kata sanskerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak 

dari “buddhi” yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat 

diartikan: hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kebudayan atau culture dalam 

bahasa inggris berasal dari kata colere yang berarti bercocok tanam (cultivation). 

Cultivation memiliki arti pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara 

religius yang darinya diturunkan istilah kultus atau “cult”.11 Budaya adalah suatu pola 

hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek 

                                                           
11 Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi, (Malang : UMM PRESS, 2009), hlm. 14 
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budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio budaya ini 

tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.12 

Disamping istilah kebudayaan ada pula istilah peradaban yang kalau dalam 

istilah Inggris, civilization. Istilah tersebut biasa dipakai untuk menyebutkan bagian 

dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah, misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan, 

adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan dan 

sebagainya. Istilah peradaban juga sering dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan 

yang mempunyi system teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan 

system kenegaraan dari masyarakat kota yang kompleks. Kebudayaan juga 

merupakan simbol dari hasil olah pikir yang mampu untuk mengkodekan atau 

membukakan kode dari sesuatu yang hadir dihadapan kita. Segala yang hadir 

disekitar manusia adalah bagian dari kebudayaan yang datang secara berkelanjutan. 

Kebudayaan juga bukanlah sekumpulan hal yang terpisah-pisah satu sama lainnya. 

Sebaliknya, kebudayaan merupakan satu dari banyak hal, termasuk sistem 

masyarakat yang mengikat. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali 

anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan 

dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling 

bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. 

Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang mampu untuk 

                                                           
12 Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Antar Budaya : Panduan Berkomunikasi 
Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 25   
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mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku 

orang lain. 

2.6 Struktur Pesan dalam Film 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktur adalah cara sesuatu 

disusun atau dibangun, susunan, bangunan, yang disusun dengan pola tertentu, 

pengaturan unsur atau bagian suatu benda ketentuan unsur-unsur dari suatu benda.13 

Sedangkan pesan adalah sebuah pemikiran dari komunikator yang disampaikan 

kepada komunikannya. 

Dari pengertian struktur dan pesan diatas, maka kesimpulannya bahwa 

struktur pesan adalah susunan pola pesan yang memiliki tatanan makna agar pesan 

yang disampaikan memiliki makna yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh 

komunikator. Struktur pesan terdapat di dalam sebuah film disampaikan melalui alur 

cerita yang kuat terdapat di film tersebut. 

Film memiliki tahapan dalam menyampaikan pesannya untuk memainkan 

tempo emosi dan persuasi penontonnya. Struktur dramatik seperti ini dibagi menjadi 

tiga babak alur cerita dalam sebuah film, antara lain : 

a. Babak 1 

Babak ini sebagai opening dan biasanya pengenalan tokoh karakter dalam film, 

namun tak jarang beberapa film memunculkan secara singkat masalah yang terdapat 

dalam film. 

                                                           
13 http://kbbi.web.id/struktur, (di akses pada 30 April 2017, pukul 23:14 WIB) 
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b. Babak 2 

Babak ini dapat dikatakan sebagai klimaks cerita sebuah film terdapat dalam 

babak ini, berada di tengah- tengah alur film dari sinilah cerita dimulai dan 

berjalan hingga akhir. 

c. Babak 3 

Pada babak ini cerita sebuah film dapat di klasifikasikan film yang memiliki 

akhir cerita happy ending (akhir yang menyenangkan) atau sad ending (akhir 

yang sedih). Dalam babak ini penonton sudah dapat menyimpulkan isi cerita 

dalam sebuah film.  

Gaya bahasa juga turut membuat pesan di dalam film dengan mengolah kata 

menjadi lebih indah dan memiliki makna. Gaya bahasa lebih di kenal dengan sebutan 

majas, majas adalah ungkapan secara tidak langsung melainkan sebagai kiasan yang 

berdasarkan persamaan dan perbandingan. Beberapa contoh jenis majas diantaranya: 

1. Majas Metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung, 

tetapi dalam bentuk yang singkat atau merupakan gabungan dua hal yang 

berbeda yang dapat membentuk suatu pengertian baru. Contohnya : 

Perpustakaan adalah gudang ilmu. 

2. Majas Perumpamaan adalah suatu perbandingan dua hal yang berbeda, namun 

dinyatakan sama. Contohnya : Wajahnya kuning bersinar bagaikan bulan 

purnama. 
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3. Majas Hiperbola adalah suatu gaya bahasa yang bersifat melebih-lebihkan. 

Contohnya : Suaranya menggelegar membelah angkasa. 

4. Majas Antitesis adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang 

berlawanan. Contohnya : Miskin kaya, cantik buruk sama saja di mata Tuhan. 

5. Majas Ironi adalah gaya bahasa yang bersifat menyindir dengan halus. 

Contohnya : Bagus sekali tulisanmu, sampai – sampai tidak bisa dibaca. 

Masih terdapat contoh majas lainnya yang memiliki pemaknaan pesan 

berbeda dengan apa yang tersirat dari sebuah film. Dalam sebuah majas juga dapat 

menyembunyikan pesan propaganda yang memiliki makna yang beragam untuk 

mempengaruhi penontonnya dengan kata- kata pesan yang dikemas dengan dialog 

maupun narasi dalam film. 

2.7  Macam-macam Tanda dalam Film 

Film adalah sebuah visualisasi dalam bentuk gambar yang membawa sebuah 

pesan yang terkadang muncul dalam bentuk tanda. Tanda-tanda itu bergabung dalam 

rangkaian suatu sistem tanda yang melebur menjadi satu kerja untuk mencapai efek 

yang diharapkan. Dalam film penanda dan petanda nyaris identik. Kenyataan inilah 

yang menbuat film begitu sulit untuk dibicarakan. Secara umum film cenderung tidak 

biasa dianalisis karena ciri yang mendefinisikan adalah kesan tentang realitas, yang 

terpenting bukanlah menafsirkan film di mana penanda film menjadi kurang penting, 

melainkan menganalisis film sebagai suatu struktur penandaan.  
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Semiotika merupakan studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengan 

cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda lain, pengirim, dan penerimanya oleh 

karena yang mempergunakannya.14 Semiotika film berbeda dengan semiotika 

fotografi, karena film bersifat dinamis, gambar film muncul silih berganti. Sedangkan 

fotografi bersifat statis. Gambar film yang muncul silih berganti menunjukkan 

gerakan yang ikonis bagi realitas yang direpresentasikannya.  

Kedinamisan gambar pada film memiliki daya tarik langsung yang sangat 

besar, yang sangat sulit ditafsirkan terlalu tinggi, seperti yang diketahui tidak semua 

tanda terlihat, suara, bau, rasa dan bentuk juga bisa dibilang tanda, tetapi beberapa 

tanda memiliki dimensi visual yang sangat penting untuk mengetahui dan mengerti 

variasi aspek visual tanda, seperti:  

a. Penggunaan warna: perbedaan warna cenderung menimbulkan perbedaan 

emosi.  

b. Ukuran: ketika kita berbicara ukuran, perhatian kita tidak hanya pada dimensi-

dimensi yang diberikan tetapi juga pada unsur-unsur keterkaitan antara tanda 

dan sistem tanda.  

c. Ruang lingkup: disini kita dikenalkan dengan hubungan diantara unsur-unsur 

dalam sistem tanda seperti film.  

d. Kontras: digunakan untuk “ketelitian” persepsi dan karenanya menimbulkan 

“tampilan”.  

e. Bentuk: memainkan peranan penting dalam memunculkan arti dalam film  
                                                           
14 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 16 
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f. Detail: sebuah tanda dari sejumlah manfaat atau merupakan sebuah simbol, 

semisal detail itu menyarankan kesepakatan seperti butiran-butiran pada foto 

(Berger, 2000: 39-42).  

Jadi secara tidak langsung, film menyampaikan pesan melalui bahasa film 

yang mempunyai pengertian: sederetan gambar yang bergerak maupun statis, 

ditambah dengan suara dan running time yang kemudian dibangun melalui kode-kode 

tertentu hingga menghasilkan gambar sedemikian rupa. Sehingga khalayak akan 

mengetahui maksud dari gambar-gambar yang disajikan dari film tersebut. Oleh 

sebab itu, penulis skenario dalam pembuatan film harus memperhatikan ketiga unsur 

dibawah ini:  

2.7.1 Gambar  

Dalam film gambar adalah saran utama untuk membentuk cerita. 6 unsur pokok 

dalam gambar, yaitu :  

1) Setting adalah konstruksi panggung yang dibangun untuk memunculkan hal 

yang diperlukan oleh cerita. Set penting dalam sebuah film, karena set yang 

tidak cocok dengan ide akan merusak nilai dramatis sebuah film  

2) Properti adalah benda-benda penting yang akan digunakan dalam setting film. 

Dalam pengaturannya diperlukan pengkombinasian yang tepat, karena saran ini 

turut berbicara pada penonton mengenai cerita.  

3) Cahaya adalah tata lampu dalam film. Ada dua cahaya yang dipakai dalam 

produksi film, yaitu natural light (matahari) dan artificial light (buatan) 
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misalnya lampu. Selain itu masih ada beberapa jenis cahaya yang dipakai 

(Widagdo dan Gora, 2004: 90) yaitu: key light (cahaya utama), fill light (cahaya 

tambahan) dan back light (dari belakang).  

4) Obyek adalah property yang memiliki nilai dramatik.  

5) Aktor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memerankan orang 

lain.  

6) Angle adalah teknis pengambilan gambar dari sudut pandang tertentu untuk 

mengekspose adegan (Widagdo dan Gora, 2004: 64). Angle kamera dibedakan 

menurut karakterisitik gambar yang dihasilkan ada 3 yaitu: straight angle 

(normal), low angle (lebih rendah dari obyek) dan high angle (lebih tinggi dari 

obyek). Ada beberapa sudut pengambilan kamera berdasarkan makna yang 

dihasilkan:  

a) Close up: dengan bahasan “hanya bagian wajah”: makna keintiman adalah 

gambar memilih efek yang kuat sehingga menimbulkan perasaan emosional 

karena audience hanya melihat pada satu titik interest.  

b) Full shot: dengan bahasan “seluruh tubuh”: maknanya adalah menunjukkan 

interaksi obyek dengan obyek yang lain.  

c) Medium shot: dengan bahasan “bagian pinggang ke atas”: makna hubungan 

perorangan adalah audience diajak untuk sekedar mengenal obyek.  

d) Long shot: dengan bahasan “ setting dan jarak”: makna ruang lingkup 

adalah audience diajak untuk melihat keseluruhan obyek dan sekelilingnya, 
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mengenal obyek dan aktivitas obyek berdasarkan lingkungan yang 

mengelilinginya.  

e) Zoom in/out: dengan bahasan “fokus kamera ditarik keluar atau kedalam”: 

maknanya audience diarahkan atau dipusatkan pada obyek. Adapun unsur 

lain disekeliling obyek berfungsi sebagai pelengkap.  

f) Till up: dengan bahasan “kamera diarahkan keatas”: makna kuasa adalah 

menunjukkan kesan obyek sangat agung dan berkuasa.  

g) Till down: dengan bahasan “kamera diarahkan ke bawah”: makna kecil 

adalah menunjukkan kesan obyek yang lemah.  

h) Analisis sintagmatik: analisis terhadap teks (baik verbal maupun non-

verbal) yang mencakup studi atas struktur teks dan hubungan bagian-

bagiannya serta menyingkap aturan-aturan (rules) atau konvensi 

(conventions) yang digunakannya.  

i) Analisis paradigmatik adalah analisis terhadap teks yang berusaha 

mengidentifikasi beragam paradigma yang mendasarinya, terutama 

signifikasi penggunaan sebuah tanda ketimbang tanda lainnya atau dasar 

tematik dalam bentuk pasangan yang berlawanan (binary opposition). Relasi 

paradigmatik menyingkap oposisi atau kontras diantara penada-penanda 

yang ada didalam sebuah teks. 
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2.7.2 Suara  

Suara memang dapat menopang gambar, namun sering juga dirasa tidak 

diperlukan. Hal ini tergantung pada cara penulis menyusun naskah skenario.  

Suara dibagi menjadi 3 yaitu:  

a. Dialog atau narasi.  

Dialog atau narasi adalah kalimat yang dilatih oleh para actor dari sebuah 

naskah, sedangkan narasi adalah suara pada soundtrack film yang menggambarkan 

tindakan atau memeberitahukan jalan cerita (Effendy, 2004: 134 dan 143). Dengan 

kata lain, dialog digunakan untuk menunjukkan atau menceritakan hal-hal yang tidak 

bias ditujukan secara visual, sedangkan narasi digunakan dalam film dokumenter.  

b. Noise  

Noise adalah koleksi rekaman yang digunakan dalam film, mulai dari suara 

kepalan tangan, memukul rahang sampai dengan suara pesawat. Dengan kata lain 

noise merupakan semua suara diluar suara manusia dan musik yang dibutuhkan oleh 

film.  

c. Background musik.  

Background musik adalah musik yang digunakan dalam film. Musik bisa 

memberi informasi pada penonton tentang kondisi yang terjadi dalam film, selain itu 

musik juga mampu memberikan tekanan pada adegan tertentu.  
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2.7.3 Running Time  

Running time adalah masa putar sebuah film atau batasan waktu. Biasanya 

berkisar antara 90 sampai 105 menit. Sedangkan untuk film dokumenter berkisar 

antara 5 sampai 30 menit. Batasan waktu inilah yang mengikat dan membatasi kedua 

sarana bahasa diatas. Oleh karena itu, maka perlu diingat bahwa hanya informasi 

yang penting saja yang harus diberikan.  

Adapun semiotika sebagai pendekatan meninjau karya semiotik merupakan salah 

satu cara untuk mengetahui dan mengontrol karya-karya yang dibuat, karena karya 

seni adalah salah satu tanda yang diciptakan seniman yang dapat dibaca oleh 

penonton atau penerima tanda. Banyak jalan untuk memahami semiotika sebuah film. 

Film bisa dikupas berdasarkan unsur gramatikalnya, diuraikan menurut komponen 

sinematografinya dan cara-cara yang lainnya. Jika kita hanya mencoba memaknai 

satu frame dari film tersebut kita bisa menggunakan logika fotografi, berbeda bila 

kita mencoba memaknai film tersebut secara keseluruhan. Lebih menarik lagi jika 

yang melakukan pengamatan atau penelitian mempunyai perceptual filed dan 

experience yang berbeda satu sama lain, bisa jadi metode yang digunakan sama tapi 

hasil pengamatanya tentu akan berbeda, oleh karena itulah semiotika visual ini lebih 

bersifat subyektif.  

Dengan elemen-elemen yang terdapat didalam sebuah film diharapkan dapat 

membantu dalam membongkar makna dalam sebuah film dengan menggunakan 

semiotika. Dalam menganalisis film, analisis mengenai konteks yang terdapat dalam 
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suatu film sangatlah penting karena melalui konteks tersebut dapat dilihat berbagai 

persoalan sosial yang ada dibalik film. Ada beberapa bentuk konteks yang dikenal 

(Liliweri, 2001 dalam Sobur 2004: 163).  

1) Konteks fisik: Misalkan lokasi berlangsungnya suatu peristiwa : contoh ada 

perbedaan antara berdialog dengan nelayan di laut atau kantor kelautan.  

2) Konteks waktu: Misal ada istilah jam baik, waktu baik, hari baik.  

3) Konteks Historis: keadaan yang pernah dialami oleh peserta komunikasi, 

pengalaman tersebut berpengaruh pada keadaan komunikasi.  

4) Konteks Psikologi: suasana kebathinan bersifat emosional misal suka dan 

duka  

5) Konteks sosial dan budaya: adalah keadaan sosial, budaya, yang menjadi latar 

belakang komunikator dan komunikan serta tempat berlangsungnya 

komunikasi. 

2.8 Tanda-tanda Teoritis  

Selama ini kebanyakan para peneliti melakukan audience research pada film 

atau siaran televisi, dengan meneliti pengaruh film atau siaran terhadap audiens baik 

itu anak-anak ataupun pada orang dewasa. Ada pula peneliti yang menggunakan 

analisis isi untuk mengetahui pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan tentu saja 

agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari film, menghargai film yang baik 

dan mengesampingkan yang buruk dan menjaga diri dari pengaruh yang mungkin 
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timbul dari film. itu semua membantu kita dalam memahami pesan yang ingin 

disampaikan melalui film. Bukan sekedar menonton dan menghibur.15 

Kalau kita ingin mengupas film sebagai suatu bentuk karya sastra, maka 

berbagai studi mengenai ini harus dilakukan melalui disiplin ilmu lain; seperti ilmu 

bahasa, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Melalui bantuan dari 

berbagai kaidah yang berlaku dalam ilmu-ilmu inilah kita akan mampu “membaca” 

dan mengapresiasi film. 

Untuk menerapkan pendekatan semiotika pada film tentunya tidak 

mengherankan, karena film adalah gambar bergerak yang mengandung unsur musik, 

akting, sampai special effect yang semuanya merupakan tanda-tanda yang telah 

diselipkan pesan atau makna pada simbol-simbol dalam gambar oleh sutradara. 

Semiotik itu sendiri adalah ilmu tentang tanda-tanda. ilmu ini menganggap 

bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. 

Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, serta konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. 16  

Ada juga ahli linguistik dari Swiss seperti Ferdinand de Saussure yang 

menyebutnya sebagai semiologi. Sehingga dalam perkembangannya semiotik dibagi 

menjadi dua aliran pertama aliran Ferdinand de Saussure dan yang kedua, aliran 

Charles Sanders Pierce. Namun antara semiotik dan semiologi sebenarnya sama dan 
                                                           
15 Ekky Al-Malaky, Remaja Doyan Nonton, (Bandung: DAR! Mizan, 2004), hlm. 77 
16 Alex Sobur, op.cit., hlm. 97 
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dapat saling menggantikan karena sama-sama digunakan untuk mengacu pada ilmu 

tentang tanda tersebut. Komarudin Hidayat juga menyebutkan bidang kajian semiotik 

dan semiologi adalah mempelajari fungsi tanda dalam teks, yaitu bagaimana 

memahami sistem tanda yang ada dalam teks yang berperan membimbing 

pembacanya agar bisa menangkap pesan yang terkandung di dalamnya.17  

Teori komunikasi berasal dari semiotika, karena komunikasi terjadi dengan 

perantara tanda-tanda. Sedangkan di dalam film, makna dari tanda-tanda yang 

dihadirkannya tergantung dari gabungan antara gambar, suara dan tulisan.  

Dalam semiotika sosial, ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian 

penafsiran teks secara konstektual,18 yaitu :  

a. Medan wacana (field of discourse) menunjuk pada hal terjadi: apa yang 

dijadikan wacana oleh pelaku (media massa) mengenai sesuatu yang terjadi di 

lapangan peristiwa. 

b. Pelibat wacana (tenor of discourse) menunjuk pada orang-orang yang 

dicantumkan dalam teks (berita); sifat orang-orang itu, kedudukan, dan 

peranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja yang dikutip dan bagaimana 

sumber itu digambarkan sifatnya. 

c. Sarana wacana (mode of discourse) menunjuk pada bagian yang diperankan 

oleh bahasa; bagaimana komunikator (media massa) menggunakan gaya 

                                                           
17 ibid., Alex Sobur, hlm. 107 
18 Ibid, Alex Sobur, hlm. 148 
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bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang 

dikutip); apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, 

eufmistik atau vulgar.  

Salah satu pelopor analisis semiotik, yaitu Charles Sanders Peirce, seorang filsuf 

Amerika (1839-1914) menyebut systemnya sebagai semiotika dan telah menjadi 

istilah dominan yang digunakan untuk ilmu tentang tanda-tanda.  Peirce menyatakan 

semiotika penting karena “alam ini ditandi dengan tanda-tanda, atau terdiri dari 

tanda-tanda yang eksklusif”. Istilah dan konsep semiotika dari Peirce berbeda dengan 

semilogi Saussure. peirce masih ada kecenderungan meneruskan tradisi skolastik 

yang mengarah pada inferensi (pemikiran logis), sedangkan Saussure menekankan 

pada linguistik, namun keduanya menaruh perhatian pada tanda-tanda.  

Selain teori Peirce dan Saussure, teori Barthes juga diterapkan dalam analisis 

film, mengingat teori Peirce yang belum begitu jelas pemakaian cara kerja tandanya. 

Barthes dengan semiologinya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Pada konotasi Barthes, pembahasan tentang 

makna bisa dilakukan secara lebih jelas, karena Barthes memang secara khusus 

membahas dimensi makna sebagai proses negosiasi anatara penulis/pembaca dengan 

teks. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos dan itu merupakan 

ciri khas yang membuka ranah baru semiologi.  
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Roland Barthes salah satu pemikir struktural yang aktif mempraktekkan model 

linguistik Saussure dan semiologinya membangun sebuah model makna yang 

sistematis yang lebih memperhatikan “dunia di luar tanda-tanda”. Fokus perthatian 

Barthes yang lebih tertuju pada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of 

signification).  

Barthes menjelaskan bahwa signifikasi tahap pertama merupakan hubungan 

antara signifer dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. 

Barthes menyebutknya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap 

kedua. hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. Konotasi 

mempunyai makna yang subyektif atau paling tidak intersubyektif. Dengan  kata lain, 

denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah obyek; sedangkan 

konotasi adalah bagaimana menggambarkan.19  

                                                           
19 Ibid, Alex Sobur, hlm. 128 


