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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Defenisi sederhana dari Harrold D. Lasswell tentang pengertian 

komunikasi, adalah ; Who? (siapa komunikator atau pemberi pesannya) Says 

what? (apa yang dikatakan atau pesan yang ingin disampaikan) In which channel? 

(melalui media apa) To whom? (kepada siapa pesan itu tertuju) With what effect? 

(dampak atau efek apa yang diterima). Dari defenisi diatas, telah terjadi proses 

pengiriman suatu pesan, bisa berupa suatu informasi, ilmu, hiburan dan lainnya, 

yang dilakukan oleh seorang pengirim (sender atau komunikator) melalui suatu 

media,  kepada seorang penerima (receiver atau komunikan). Dari proses 

pengiriman suatu pesan ini, pengirim ingin penerima mendapatkan efek atau 

dampak dari pesan yang disampaikan tersebut. 

2.1.1 Konteks – Konteks Komunikasi 

tujuan dari proses komunikasi ada bermacam-macam, disebabkan adanya 

perbedaan yang terdapat pada penerimanya, bentuk dari pesan yang 

disampaikan, saluran yang digunakan, efek yang di dapat penerimaan tersebut, 

yaitu: 

1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal communication)

Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi 

yang terjadi didalam diri individu. Contohnya berpikir. Sebelum 
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berkomunikasi dengan orang lain, secara tidak sadar terjadi 

komunikasi intrapersonal dalam diri individu. Tujuannya untuk 

mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain. Komunikasi 

intrapersonal juga berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi 

dengan orang lain. 

2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal communication) 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang 

terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka, 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Bentuk khususnya dari komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi diadik (dyadic communication): komunikasi yang hanya 

melibatkan dua orang. Cirinya adalah: pihak-pihak yang 

berkomunikasi berada pada jarak yang dekat, pihak-pihak yang 

berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan 

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Misalnya: 

komunikasi antara suami-istri, dua orang bersahabat, guru-murid, 

dan sebagainya. 

3. Komunikasi Kelompok 

Berasal dari kata kelompok yang artinya orang yang 

mempunyai tujuan bersama, berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai tujuan bersama, adanya saling ketergantungan, dan saling 
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mengenal. Dalam hal ini misalnya keluarga, kawan-kawan, 

kelompok diskusi, suatu komite. 

Defenisi dari komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 

komunikasi kelompok kecil (small group communication) yaitu 

komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap 

muka, dimana anggotanya berinteraksi secara langsung (Cangara : 

1998, hal : 33).  

4. Komunikasi Publik (public communication) 

Komunikasi public merupakan komunikasi yang terjadi 

antara seorang pembicara dengan orang atau khalayak yang 

berjumlah besar. Tujuannya adalah, memberikan penerangan 

tentang suatu hal, hiburan, memberikan penghormatan, dan 

membujuk. Cirinya adalah terjadi ditempat umum (publik), 

merupakan peristiwa sosial yang direncanakan dengan alih-alihnya 

peristiwa relatif informal yang tidak terstruktur, terdapat agenda 

didalamnya, beberapa orang ditunjuk untuk melakukan tugas khusus, 

seperti memperkenalkan pembicara, ada acara lain setelah acara 

utama. Misalnya: rapat akbar, pidato, ceramah, stand up comedy, 

dan sebagainya. 

5. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi ini jaringannya lebih luas daripada komunikasi 

kelompok. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, bersifat 
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formal dan informal. Bersifat formal maksudnya adanya komunikasi 

kebawah, komunikasi keatas atau komunikasi horizontal, proses 

komunikasinya sesuai dengan struktur organisasi. Sedangkan 

bersifat informal maksudnya, komunikasi yang terjadi dalam 

organisasi namun tidak harus sesuai dengan struktur organisasi, 

misalnya perbincangan tentang hal-hal lain diluar organisasi oleh 

semua anggotanya. 

6. Komunikasi Massa (mass communication) 

Menurut Bittner (Winarni : 2003, hal : 5) komunikasi massa 

merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah besar orang. Media massa disini berupa media cetak (buku, 

surat kabar, majalah) maupun media elektronik (radio, film, televisi), 

yang dikelola oleh suatu lembaga, dimana pesan yang disampaikan 

oleh media ditujukan kepada sejumlah besar orang. Pesan dari media 

massa bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan 

selintas.  

 2.1.2 Komunikasi Massa 

Menurut Denis McQuail (Soyomukti : 2010, hal : 194), ciri utama dari 

komunikasi massa adalah: 

1. Sumber bukan satu orang, melainkan organisasi formal, 

pengirimnya sering merupakan komunikator professional. 
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2. Pesannya beragam, dapat diperkirakan, dan diproses, distandarisasi 

dan selalu diperbanyak serta merupakan produk dan komoditi yang 

bernilai tukar. 

3. Hubungan pengirim dan penerima bersifat satu arah, impersonal, 

bahkan mungkin selalu sering bersifat non-moral dan kalkulatif. 

4. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. 

5. Mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dan banyak 

penerima. 

Agar berlangsungnya sebuah komunikasi massa maka dibutuhkan sebuah 

saluran yang memungkinkan disampaikannya pesan kepada khalayak. Saluran 

itu adalah media massa, yaitu sarana teknis yang memungkinkan terlaksananya 

proses komunikasi proses komunikasi massa (Winarni : 2003, hal : 17). 

Sebagai saluran komunikasi massa, bentuk dari media massa pun bermacam-

macam, yaitu: 

1. Surat Kabar 

Media massa yang paling tua dibandingkan media massa 

lainnya. Keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya 

mesin cetak oleh Johan Guttenberg di Jerman. Dengan fungsi yang 

paling menonjol adalah menyebarkan informasi. 

2. Majalah 

Media massa cetak selain surat kabar yang menurut 

Dominick (Ardianto : 2005, hal : 107) mempunyai klasifikasi dan 

dibagi kedalam lima kategori yaitu: (1) general consumer 
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magazine (majalah konsumen umum), (2) business publication 

(majalah bisnis), (3) literacy reviews and academic journal (kritik 

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

berkala), (5) public relation magazine (majalah humas). 

3. Radio 

 Media massa elektronik tertua dan sangat luwes. Media ini 

mengandalkan unsur audio dalam penyebaran informasi dan 

hiburannya. Radio sendiri dapat ditempatkan dimana saja, 

misalnya: di dalam mobil, dapur, kamar tidur, dan berbagai tempat 

lainnya. 

4. Televisi 

Media massa elektronik selain radio, yang berhubungan 

unsur audio-visual dan lebih kompleks dari radio, dengan fungsi 

yang sama dengan radio, namun lebih mengarah kepada fungsi 

hiburan kepada pemirsanya (audiens). 

5. Film (layar lebar) 

Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio 

visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang 

yang berkumpul disuatu tempat tertentu. 

6. Internet 

Klaim internet untuk status medianya berdasarkan 

teknologi yang canggih, perilaku penggunaan, jumlah konten dan 

layanan dan citra yang penting. Internet dimulai sebagai alat 

komunikasi non-komersial dan pertukaran data antara 
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professional, tetapi selanjutnya internet menjadi penyedia barang 

dan jasa dan juga sebagai alternatif bagi alat komunikasi pribadi 

dan antarpribadi (Castells : 2001, dalam McQuail : 2010, hal : 44). 

Sebagai media massa, film digunakan tidak hanya sebagai media yang 

merefleksikan realitas namun juga bahkan membentuk realitas. Adapun salah 

satu pengertian film adalah menurut UU nomor 33 tahun 2009 tentang 

perfilman, yaitu film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial 

dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi 

dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan 

(https://kgiaji.wordpress.com/2015/10/25/essai-pemahaman-film-sebagai-

bentuk-komunikasi-massa/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 08.30 

WIB). 

Media massa yang dapat menjangkau semua kalangan dengan cepat dan 

dengan skala yang besar juga menjadi ciri dari film. Sehingga daerah pedesaan 

pun masuk kedalam jangkauan film. Sebagai bagian dari media massa, film 

merupakan respon terhadap penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja, 

sebagai jawaban atas tuntutan cara untuk menghabiskan waktu luang keluarga 

yang sifatnya terjangkau dan (biasanya) terhormat (McQuail : 2010, hal : 35). 

Film selain sebagai sebuah media komunikasi massa, juga berubah menjadi alat 

presentasi, distribusi dan tradisi hiburan yang lebih tua, dimana di dalamnya 

menawarkan cerita, panggung, musik, drama, humor, dan trik teknis bagi 

konsumsi populer.  
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Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi suatu 

komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari produser pemain hingga 

seperangkat kesenian lain yang sangat mendukung baik musik, seni rupa, teater, 

dan seni suara. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan 

bertindak sebagai agen transformasi (perubahan) budaya. Ide-ide kreatif yang 

representatif di dalam film, membangun suatu keakraban antara pembuat film 

dengan khalayaknya, sehingga muatan pesan yang nampak maupun yang 

tersembunyi dapat tersalurkan dengan baik. 

Film menjadi media yang unik karena dapat menghasilkan rasa kedekatan 

dan menciptakan ilusi realitas untuk membuka perspektif baru bagi 

penontonnya yang mungkin sebelumnya penonoton tersebut belum 

mengetahuinya. Dengan kemampuan mendengar dan melihat yang dimiliki 

oleh manusia, rasa kedekatan yang diciptakan melalui penggambaran yang 

akurat, dari film mampu mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia, 

sehingga film menjadi sangat kuat pengaruhnya bagi setiap orang yang 

menonton film. 

2.2 Film sebagai Institusi Budaya  

Budaya merupakan tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, 

sikap, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, 

objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari 

generasi ke generasi melalui usaha individu atau kelompok (Mulyana dan 

Rakhmat : 2001, hal : 18). Oleh karena itu budaya juga merupakan suatu pola 
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hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek 

budaya yang turut menentukan perilaku komunikatif. 

Inti penting dari budaya adalah pandangan yang bertujuan untuk 

mempermudah hidup dengan mengajarkan orang-orang bagaimana cara 

beradaptasi dengan lingkungannya. Didalam inti penting atau fungsi dasar dari 

budaya, terdapat elemen-elemen yang membentuk budaya itu sendiri (Samovar, 

Porter dan McDaniel : 2010, hal : 29), yaitu: 

1. Sejarah. Hal menarik yang terdapat di dalam sejarah, budaya 

disebarkan dari generasi ke generasi dan melestarikan pandangan 

suatu budaya. Sejarah menyoroti asal suatu budaya, 

memberitahukan anggotanya sesuatu yang dianggap penting, dan 

mengidentifikasi prestasi suatu budaya yang pantas untuk 

dibanggakan. 

2. Agama. Semua budaya memiliki agama yang dominan dan 

terorganisir dimana aktivitas dan kepercayaan mencolok (upacara, 

ritual, hal-hal tabu dan perayaan) dapat berarti dan berkuasa. 

3. Nilai. Elemen lain dari budaya adalah nilai, merupakan standar 

keinginan, kebaikan dan keindahan yang diartikan dari budaya 

yang berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan sosial. 

4. Organisasi sosial. Merupakan organisasi yang mewakili unit-unit 

sosial yang beraneka ragam yang terkandung di dalam suatu 

budaya. Organisasi sosial ini menetapkan jaringan komunikasi dan 

mengatur norma pribadi, keluarga dan tingkah laku sosial. 
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5. Bahasa. Semua budaya umumnya, memiliki elemen bahasa. 

Bahasa merupakan metode utama dalam penyebaran budaya serta 

dalam bahasa juga mengizinkan anggotanya untuk berbagi pikiran, 

perasaan dan informasi. 

Film merupakan bagian dari kebudayaan, karena film tidak bersifat statis 

melainkan sesuatu dinamis. Sebagai media komunikasi massa, film tidak hanya 

berfungsi sebagai saluran hiburan tetapi juga berperan serta dalam pelestarian 

budaya bangsa. Film menjadi medium yang mampu mengkonstruksi dan 

merepresentasikan realitas budaya kehidupan sehari-hari masyarakat melalui 

kisah yang ditampilkan.  

Film adalah ekspresi atau pernyataan kebudayaan, oleh karena itu film 

akan mampu mencerminkan ketiga unsur kebudayaan 

(http://misbach.perfilman.pnri.go.id/uploaded_files/article/pdf/BeritaBuana_19

910609.pdf diakses pada 13 Maret 2018, pukul 10.00 WIB), yaitu: 

1. Kebudayaan merupakan sesuatu yang berkesinambungan, sesuatu 

yang diwariskan, sesuatu yang mempengaruhi dan sesuatu selalu 

berubah. 

2. Kebudayaan merupakan suatu sistem lambang. Artinya, manusia 

mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan 

lambang-lambang. Bahasa film sendiri merupakan sistem lambang. 

Bukan karena bahasa film bertutur, namun karena bahasa film 

merupakan cerita atau peristiwa yang disajikan dari lambang 

kehidupan kita. 

http://misbach.perfilman.pnri.go.id/uploaded_files/article/pdf/BeritaBuana_19910609.pdf
http://misbach.perfilman.pnri.go.id/uploaded_files/article/pdf/BeritaBuana_19910609.pdf
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3. Kebudayaan itu relatif. Artinya, setiap masyarakat memiliki ciri-ciri 

kebudayaan masing-masing, dan karena kebudayaan suatu masyarakat 

mempunyai suatu sistem nilai budayanya, penilaian tentang suatu 

kebudayaan lebih baik tidak dapat ditafsirkan begitu saja. Begitupun 

film, selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya 

(penonton). 

Keterkaitan yang erat inilah antara medium (film) dan masyarakat, yaitu 

suatu aktivitas hubungan komunitas yang saling terhubung dengan arus informasi. 

Aktivitas ini tidak dibatasi oleh negara, bahkan membentuk sebuah kegiatan 

bersama dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, kebudayaan dan juga politik. 

Dalam konteks film sebagai institusi budaya, terdapat dua konsep besar (Santoso : 

2011, hal : 66), yaitu: 

1. Cultural economy. Adanya hubungan produksi dari budaya dan kondisi 

penerimaanya, hubungan antara institusi yang memediasi  produksi 

budaya dengan penerimaannya, serta cara produk budaya tersebut 

menyebar dalam masyarakat. 

2. Hubungan antara signifier (penanda seperti kata, suara, dan gambar), 

signified (petanda seperti makna atau konsep) dan referensi objek yang 

menjadi penghubung antara signifier dan signified. 

Institusi menggunakan dua konsep ini untuk mengetahui bagaimana 

individu memahami dan memaknai tanda dari media yang dikonsumsinya, apakah 

individu mampu membuat suatu pilihan terhadap kegiatan konsumsi dari media. 

Misalnya, setelah menonton film, apakah terjadinya suatu perubahan sikap 
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terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat sebelumnya seperti yang diupayakan 

oleh mediumnya.  

Situasi menonton atau membaca mempengaruhi makna dan kesenangan 

akan sebuah karya dengan mengajukan serangkaian determinasi ke dalam 

pertukaran kultural, yang secara potensial resisten atau kontradiktif, muncul dari 

perbedaan kondisi kultural dan sosial pembaca atau penonton menurut kelas, 

gender, ras, usia, sejarah, pribadi dan seterusnya (Storey : 2007, hal : 84). 

Film juga merupakan salah satu bentuk karya dari budaya populer. 

Perilaku konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang menciptakan keadaan 

seperti ini, tidak terkecuali kaum perempuan. Kebanyakan film yang diproduksi 

dalam balutan budaya pop akan membuat perempuan tereksploitasi dan terjadinya 

penindasan, sebab perempuan hanya menjadi bahan mentah untuk tatapan pria. 

Harusnya sebuah film yang diproduksi tidak ada lagi pihak yang tersubordinasi 

secara obsesif pada kebutuhan neurotik akan ego laki-laki. Sebuah institusi 

budaya harus mengenali kaum perempuan bukan sekedar objek pasif dari ideologi 

patriarkal.  

2.3 Jenis-jenis Film 

Dunia perfilman sangatlah luas, karena itu film pun memiliki jenis jenis 

tersendiri. Seperti yang tertulis pada buku yang ditulis oleh Heru Effendy “Mari 

Membuat Film” (Heru Effendy : 2009, hal : 3), ada beberapa jenis jenis film yang 

ia jelaskan, yaitu ; 

1. Film Dokumenter (Documentary Films) 
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Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film 

pertama karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang 

perjalanan (Travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga 

puluh enam tahun kemudian, kata ‘dokumenter’ kembali 

digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal inggris John 

Grierson untuk film Moana (1926) karya Robert Flaherty. 

Grierson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif 

mempresentasikan realitas (Susan Hayward, Key Concepts in 

Cinema Studies, 1996, hal 72). Film dokumenter menyajikan 

realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam 

tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak pernah lepas dari 

tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi 

orang atau sekelompok tertentu). 

2. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Di 

banyak negara seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika 

Serikat, film cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan 

atau batu loncatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk 

kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak 

dihasilkan oleh para mahasiswa/i jurusan film atau 

orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih 

membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga orang 

yang memang mengkhususkan diri untuk memproduksi film 
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pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok ke rumah-rumah 

produksi atau saluran televisi. 

3. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

 Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 

90-100 menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk 

dalam kelompok ini. Beberapa film, misalnya Dance With Wolves, 

bahkan berdurasi lebih dari 120 menit. Film-film produksi India 

yang cukup banyak beredar di Indonesia, rata-rata berdurasi 

hingga 180 menit. 

4. Film-Film Jenis Lain : 

a. Profil Perusahaan (Corporate Profile) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi 

tertentu berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan, 

misalnya tayangan “Usaha Anda” di SCTV. Film ini 

sendiri berfungsi sebagai alat bantu presentasi 

b. Iklan Televisi (TV Commercial) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran 

informasi, baik tentang produk (iklan produk) maupun 

berupa layanan masyarakat (iklan layanan masyarakat atau 

public service announcement/PSA). Iklan produk biasanya 

menampilkan produk yang diiklankan ‘secara eksplisit’, 

artinya ada stimulus audio-visual yang jelas tentang produk 

tersebut. Sedangkan iklan layanan masyarakat 
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menginformasikan kemanusiaan produsen suatu produk 

terhadap fenomena sosial yang diangkat sebagai topik iklan 

tersebut. Dengan demikian, iklan layanan masyarakat 

umumnya menampilkan produk secara implisit. 

c. Program Televisi (TV Program) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa 

televisi. Secara umum, program televisi dibagi menjadi dua 

jenis yakni cerita dan noncerita. Jenis cerita terbagi 

menjadi dua kelompok yakni kelompok fiksi dan kelompok 

nonfiksi. Kelompok fiksi memproduksi film serial (TV 

series), film televisi/FTV, dan film cerita pendek. 

Kelompok non giksi menggarap aneka program 

pendidikan, film dokumenter atau profil tokoh dari daerah 

tertentu. Sedangkan program non cerita sendiri menggarap 

variety show, TV quiz, talkshow dan liputan/berita 

d. Video Klip (Music Video) 

Sejatinya video klip adalah sarana bagi produser 

musik untuk memasarkan produknya lewat medium 

televisi. Dipopulerkan pertama kali lewat saluran televisi 

MTV tahun 1981. Di Indonesia, video klip ini sendiri 

kemudian berkembang sebagai bisnis yang menggiurkan 

seiring dengan pertumbuhan televisi swasta. Akhirnya 

video klip tumbuh sebagai aliran dan industri itu 

tersendiri. Beberapa rumah produksi mantap memilih 
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video klip menjadi bisnis utama (Core Business) mereka. 

Di Indonesia, tak kurang dari 60 video klip diproduksi 

tiap tahunnya. 

Sedangkan menurut genre, ada beberapa genre film berdasarkan 

karakternya, antara lain : 

a. Action 

Film dengan genre ini memokuskan pada suatu pertarungan, 

kekerasan, perang, dan berbagai kegiatan yang melakukan 

gerakan cepat. Pada genre ini biasanya menggunakan seorang 

stuntman untuk melakukan hal-hal fisik yang cukup berbahaya. 

Karena itulah genre ini lebih sering menggunakan aktris laki-

laki sebagai peran utamanya, namun bukan berarti aktris 

perempuan tidak pernah memainkan film bergenre tersebut, 

tetapi lumayan jarang. 

b. Comedy 

Film dengan genre ini focus dengan tujuan membuat penonton 

tertawa, disebabkan oleh para aktor yang melakukan suatu hal 

ataupun mengatakan sesuatu yang pada umumnya membuat 

orang tertawa. Tapi tidak terlalu memperdulikan bahasa pun, 

hanya dengan perlakuan aktor tersebut bisa juga membuat 

penonton tertawa, seperti halnya film Charlie Chaplin yang 
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tidak mengatakan satu katapun pada film tersebut, namun 

dapat membuat penonton tertawa dengan kelakuannya 

c. Romansa & Drama 

Film bergenre ini menitik-beratkan cerita pada suatu hal berupa 

percintaan. Dimana pada cerita tersebut pastinya terdapat 2 

orang yang sedang jatuh cinta ataupun hanya 1 orang saja yang 

mencintai seseorang yang bisa desebut juga bertepuk sebelah 

tangan. Pada genre ini juga biasanya dimasukkan sedikit drama 

agar penonton dapat merasakan suatu ketegangan pada kisah 

cinta mereka tersebut dan juga merasakan apa yang dirasakan 

pada tokoh dalam film tersebut 

d. Mistery & Horror  

Pada film ini, penonton dibuat untuk merasakan suatu 

ketakutan akan hal-hal ghaib. Fokus pada film ini 

menampilkan hal-hal yang tidak biasa pada kehidupan manusia. 

Lebih ekstrimnya film ini juga sering memperlihatkan 

makhluk makhluk ghaib yang dapat membuat penonton tegang 

dan ketakuktan, karena biasanya pada genre ini selalu 

menampilkan dimana sang tokoh meninggal karena makhluk 

ghaib tersebut. Namun tidak selamanya film mistery 

menampilkan makhluk-makhluk ghaib, film ini juga 

menampilkan fenomena-fenomena misteri yang membuat 

penonton bertanya-tanya akan bagaimana hal itu terjadi. 
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Seperti film detektif, film tersebut juga masuk pada genre 

mistery, namun bukan horror. 

2.4 Macam-Macam Fungsi Film dalam Masyarakat 

Film merupakan bagian dari media massa. Keterkaitan antara film dengan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memang sangat erat. Adapun fungsi 

dalam film dalam masyarakat yang merujuk kepada fungsi media massa. Fungsi 

film dalam masyarakat menurut Dominick (2001) (Ardianto : 2004, hal 15), 

sebagai berikut: 

1. Surveillance (Pengawasan).  

a. Fungsi pengawasan peringatan. Untuk menginformasikan tentang 

ancaman baik itu bencana alam maupun kerusakan yang dilakukan 

oleh manusia. Informasi yang disebarkan disini berupa informasi-

informasi yang menjadi peringatan atau ancaman bagi masyarakat. 

b. Fungsi pengawasan instrumental. Untuk menyampaikan atau 

menyebarkan informasi yang memiliki kegunaan dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Misalnya, produk-produk baru, ide-ide baru 

tentang mode, resep makanan, dan sebagainya. 

2. Interpretation (Penafsiran). 

Selain memasukkan fakta dan data dalam film, ada fungsi lainnya dari 

film, yaitu menafsirkan sebuah informasi terhadap kejadian-kejadian 

penting yang terjadi. Tujuannya adalah agar memperluas wawasan dan 

menindak-lanjuti sebuah informasi untuk dikaji lagi dalam bentuk 

komunikasi kelompok maupun antarpersonal. 
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3. Linkage (Pertalian). 

Film dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga 

membentuk pertalian (hubungan) berdasarkan kepentingan dan minat 

yang sama tentang sesuatu. 

4. Transmission of values (Penyebaran nilai-nilai) 

Fungsi ini juga disebut sebagai socialization (sosialisasi), di mana individu 

mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Film memperlihatkan kepada 

kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan mereka untuk 

ditiru oleh penontonnya. 

5. Entertainment (Hiburan). 

Bukan hanya film, media massa lainnya juga menjalankan fungsi hiburan. 

Fungsi hiburan bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. 

Karena dengan melihat film atau konten media lainnya, membuat pikiran 

khalayak segar kembali. 

 

2.5 Sifat-Sifat Pesan Komunikasi dalam Film 

 Salah satu unsur dalam komunikasi adalah pesan (message). Yang 

dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu (bisa berupa 

informasi, hiburan, propaganda, nasihat atau ilmu pengetahuan), yang 

disampaikan oleh pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan).  

Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

menjadikan pesan terbagi kedalam dua sifat utama, berupa secara verbal (simbol) 

dan secara nonverbal (isyarat). 



25 

 

1. Pesan Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang 

menggunakan satu kata atau lebih (Mulyana : 2008, hal : 260). Pesan 

sebagai salah satu unsur komunikasi didalamnya terdapat konsep simbol 

dan kode. Simbol merupakan lambang yang memiliki suatu objek, 

sedangkan kode merupakan seperangkat simbol yang disusun secara 

sistematis dan memiliki arti. Sebuah simbol yang tidak memiliki arti 

bukanlah kode (Berlo : 1960 dalam Cangara : 1998, hal : 98). Setiap 

rangsangan dalam pembicaraan pesan verbal yang disengaja merupakan 

usaha yang dilakukan untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. 

Di dalam sistem kode verbal, terdapat bahasa yang merupakan kata 

yang disusun secara terstruktur menjadi kumpulan kalimat yang 

mempunyai arti agar dipahami oleh suatu komunitas. Menurut Benyamin 

Lee Whorf (1956) (Cangara : 1998, hal : 101), sebagai alat pengikat dan 

perekat dalam hidup bermasyarakat, bahasa dapat membantu kita 

menyusun struktur pengetahuan menjadi logis dan mudah diterima oleh 

orang lain. Bahasa bukan hanya membagi pengalaman, tetapi juga juga 

membentuk pengalaman itu sendiri. Selain itu fungsi dari bahasa dalam 

kehidupan sehari-hari, menurut Larry L. Barker  (dalam Mulyana : 2008, 

hal : 266) ada tiga, yaitu : 

1. Penamaan (naming atau labeling), merupakan usaha 

mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut 

namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 
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2. Interaksi, menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang 

dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan 

kebingungan. 

3. Transmisi informasi, sebagai sarana transmisi informasi 

lintas waktu, sarana bertukar informasi antar sesama.  

Bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, 

dibagi menjadi dua, tertulis dan verbal. 

1. Bahasa tertulis, merupakan kumpulan kalimat yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam pengucapannya 

menciptakan melodi pengucapan yang berbeda-beda, di dalamnya 

mempunyai kata benda, kata sifat, kata ganti orang dan kata kerja 

yang berbeda sesuai budaya masing-masing, dengan tujuan untuk 

menunjukan keintiman dan status sosial. Contohnya, bahasa Cina 

mengandung makna dan pentingnya sejarah Cina. Pengucapan 

terdiri dari empat nada. Perubahan nada berarti perubahan makna. 

2. Bahasa verbal, merupakan sarana utama untuk menyatakan 

pikiran, perasaan dan maksud seseorang secara lisan. Kata-kata 

yang dalam bahasa verbal digunakan untuk merepresentasikan 

aspek realitas individual seseorang. Konsekuensinya, kata-kata 

adalah abstraksi realitas seseorang yang tidak mampu 

menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep 

yang diwakili kata-kata itu. Contohnya kata mobil. Ada bus, truk, 
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jip, sedan dan minibus. Modelnya beraneka ragam begitu pula 

tahun pembuatannya serta warna catnya. 

 

2. Pesan Nonverbal 

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai pesan secara verbal 

(bahasa), juga memakai pesan secara nonverbal (isyarat). Pemakaian 

pesan nonverbal untuk mendukung pesan yang disampaikan secara verbal. 

Sederhananya, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-

kata. Menurut Larry A,Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi 

nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) 

dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan 

penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan 

potensial bagi pengirim atau penerima (Mulyana : 2008, hal : 343). 

Pesan nonverbal mempunyai tiga fungsi dalam berkomunikasi 

(Knapp : 1978, dalam Cangara : 1998, hal : 104) yaitu: 

1.Meyakinkan apa yang diucapkan (repetition) 

2.Menunjukan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan 

dengan kata-kata (substitution) 

3.Menunjukan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya 

(identity) 

4.Menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan 

belum sempurna. 

Adapun klasifikasi pesan nonverbal, yaitu: 
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1. Bahasa Tubuh (kinesika atau kinesics)  

Kode nonverbal yang ditunjukan oleh gerakan badan. Setiap anggota 

tubuh seperti wajah (termasuk senyuman dan pandangan mata), tangan, 

kepala, kaki dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan 

sebagai isyarat simbolik. 

a. Isyarat Tangan 

Simbol yang dibuat oleh gerakan tangan. Tujuan penggunaan isyarat 

tangan ini agar mempertegas pesan verbal yang dilakukan dan 

melengkapi pembicaraan. Walaupun isyarat tangan yang digunakan 

sama, namun maknanya berbeda. Sebaliknya, penggunaan isyarat 

fisiknya berbeda namun maksudnya sama. Misalnya orang Indonesia 

mengangkat jempol, yang artinya terbaik, tetapi terburuk bagi orang 

India. 

b. Gerakan Kepala 

Simbol yang dibuat oleh anggota badan yang terjadi di daerah kepala 

untuk menggantikan perilaku verbal. Misalnya, di Indonesia untuk 

menyetujui suatu tawaran, bisa dilakukan dengan menganggukkan 

kepala. Di India, menggelengkan kepala bertanda seseorang 

menyetujui tawaran yang ada. 

c. Postur Tubuh dan Posisi Kaki 

Postur tubuh memang mempengaruhi citra diri. Karena postur tubuh 

sering bersifat simbolik. Seringnya seseorang mengapresiasi dan 

terkadang berlebihan kepada orang yang memiliki postur tubuh tinggi 

dan seimbang, khususnya dikalangan perempuan. Well dan Siegel 
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(1961) (dalam Cangara : 1998, hal : 110) menggambarkan bentuk 

tubuh dan karakternya sebagai berikut : 

1) Ectomorphy: bentuk tubuh kurus dan tinggi, dilambangkan 

sebagai orang yang punya sikap ambisi, pintar, kritis dan sedikit 

cemas. 

2) Mesomorphy: bentuk tubuh tegap, tinggi dan atletis, dilambangkan 

sebagai orang yang mempunyai pribadi yang cerdas, bersahabat, 

aktif dan kompetitif. 

3) Endomorphy: bentuk tubuh pendek, bulat dan gemuk, 

dilambangkan sebagai orang yang mempunyai pribadi yang 

humoris, santai dan cerdik. 

Gerakan kaki juga dapat memberikan isyarat, misalnya cara 

duduk. Bagi wanita di Indonesia, saat duduk di lantai, kedua kakinya 

akan dirapatkan kemudian masuk ke dalam. Cara ini diadaptasi saat 

sedang berboncengan diatas motor, perempuan Indonesia sering 

merapatkan kedua kakinya kemudian memposisikan tumpuan pada 

sebelah kiri sepeda motor. Jika dilakukan disebelah kanan, maka akan 

terasa ganjil.  

d. Ekspresi Wajah dan Tatapan Mata 

Menurut Albert Mehrabian (dalam Mulyana : 2008, hal : 372) andil 

wajah bagi pengaruh pesan adalah 55%, sementara vokal 30% dan 

verbal hanya 7%. Sebabnya ekspresi wajah merupakan perilaku 

nonverbal yang paling banyak berbicara. Jika terjadi sedikit saja 

perubahan pada ekspresi wajah maka akan menciptakan perbedaan 
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yang besar. Ekspresi wajah merupakan isyarat yang terjadi karena 

adanya dorongan emosional sehingga berpengaruh pada ekspresi 

didaerah wajah. Misalnya menangis menandakan seseorang sedang 

mengalami kesedihan dan tertawa menandakan seseorang mengalami 

kegembiraan. Sedangkan tatapan mata sendiri merupakan isyarat 

dalam komunikasi nonverbal yang tidak mengharuskan penggunaan 

dari kata-kata. Sebab, gerakan mata menandakan isi hati seseorang dan 

gerakan mata mengandung arti. Mark Knapp mengemukakan empat 

fungsi gerakan mata (Cangara : 1998, hal : 107), yaitu: 

1) Untuk memperoleh umpan balik dari lawan bicaranya. 

2) Untuk menyatakan terbukanya saluran komunikasi dengan tibanya 

waktu untuk bicara. 

3) Sebagai sinyal untuk menyalurkan hubungan, dimana kontak mata 

akan meningkatkan frekuensi bagi orang yang saling memerlukan. 

Sebaliknya, orang  yang merasa malu akan berusaha untuk 

menghindari terjadinya kontak mata. 

4) Sebagai pengganti jarak fisik, saat tidak sempat berdekatan 

dikarenakan adanya jarak antara keduanya, maka gerakan mata 

dapat mengatasinya. 

2. Sentuhan (haptika atau haptics) 

Sentuhan merupakan isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. 

Seperti tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, belaian, pelukan, 

pegangan (jabat tangan), rabaan, hingga sentuhan lembut sekilas. 

Sentuhan juga merupakan perilaku nonverbal yang multi makna. Menurut 
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Heslin (Mulyana : 2008, hal : 380), terdapat lima kategori sentuhan dari 

rentang impersonal hingga personal, yaitu: 

a. Fungsional-profesional: sentuhan bersifat “dingin” dan berorientasi 

bisnis, misalnya pelayan toko membantu pelanggan memilih pakaian. 

b. Sosial-sopan: perilaku dalam situasi ini membangun dan 

memperteguh pengharapan, aturan dan praktik sosial yang berlaku, 

misalnya berjabat tangan. 

c. Persahabatan-kehangatan: setiap sentuhan yang menandakan afeksi 

atau hubungan yang akrab, misalnya dua orang saling merangkul 

setelah lama berpisah. 

d. Cinta-keintiman: sentuhan yang menyatakan keterikatan emosional 

atau ketertarikan, misalnya mencium pipi orang tua dengan lembut. 

e. Rangsangan seksual: sentuhan yang menyatakan keterikatan 

emosional atau ketertarikan hanya saja dengan motif bersifat seksual. 

Rangsangan seksual tidak selamanya bermakna cinta atau keintiman. 

3. Parabahasa (vokalika atau vocalics) 

Isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga penerima 

dapat memahami sesuatu dibalik apa yang diucapkan. Selain itu dalam 

parabahasa juga terdapat aspek kecepatan berbicara, nada (tinggi atau 

rendah), intensitas (volume) suara, intonasi, kualitas vokal (kejelasan), 

warna suara, dialek, gerutuan, gumaman, desahan dan sebagainya. Setiap 

karakterk suara ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran kita. Suara 

terengah-engah menandakan kelemahan, sedangkan ucapan yang terlalu 

cepat menandakan ketegangan, kemarahan atau ketakutan. 
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4. Penampilan Fisik 

Perilaku nonverbal yang mengarah kepada aspek mempercantik atau 

memperindah dirinya sendiri, agar munculnya citra diri melalui bentuk 

tubuh, busana yang dipakai, warna kulit, model rambut, ornament yang 

dipakai seperti kacamata, gelang, kalung, cincin, dan sebagainya, saat 

pesan sudah diterima. Misalnya, perempuan  berlipstik akan dipersepsi 

sebagai orang yang berlebihan, gemar berbicara dan lebih berminat pada 

lawan jenisnya. 

a. Busana 

Busana yang dipergunakan dalam komunikasi masih mempunyai 

keterkaitan fungsinya sebagai salah satu aspek penampilan fisik. 

Busana dipakai akan mencerminkan sebuah kebiasaan, keyakinan, 

serta status sosial seseorang. Busana juga mempengaruhi dalam 

memperlakukan seseorang. Orang yang berpakaian kemeja polos biasa 

akan menimbulkan rasa nyaman saat berbicara dengan kita, sedangkan 

saat berbicara dengan orang yang mengenakan setelan jas atau pakaian 

militer lengkap, maka akan timbul rasa canggung saat sedang 

berbicara. 

b. Karakteristik Fisik 

Merupakan suatu hal yang mempunyai pengaruh dalam perilaku 

nonverbal. Warna kulit, rambut, kumis, jenggot, tampilan wajah 

merupakan daya tarik yang dapat mengkomunikasikan sesuatu. Orang 

yang menarik secara fisik akan dinilai sebagai orang yang pandai 

bergaul, tenang, hangat secara seksual, responsif, persuasif dan 
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berhasil daripada orang yang tidak menarik. Misalnya, banyak wanita 

yang mendambakan rambut lurus, kulit putih, hidung mancung dan 

wajah kebarat-baratan, mereka akan rela menggunakan obat kimia dan 

melakukan operasi plastik untuk mencapainya. 

c. Bau-Bauan 

Salah satu kode nonverbal untuk menyampaikan pesan serta 

melambangkan status seperti halnya kosmetik. Dalam Islam, Nabi 

Muhammad menganjurkan memakai wewangian saat melaksanakan 

sholat Jum’at dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah. Bau juga 

menjadi petunjuk arah, seperti saat ada bangkai, bau karet terbakar dan 

semacamnya. 

5. Orientasi Ruang dan Jarak Pribadi 

Jarak pribadi atau kedekatan (proximity), merupakan kode nonverbal yang 

menunjukan kedekatan dari dua objek yang mengandung arti. Edward T. 

Hall (1959) (Cangara : 1998, hal : 112) membagi kedekatan menurut 

territory atas empat macam, yaitu: 

a. Wilayah intim (rahasia): kedekatan yang berjarak antara 3-18 inchi. 

b. Wilayah pribadi: kedekatan yang berjarak antara 18 inchi hingga 4 

kaki. 

c. Wilayah sosial: kedekatan yang berjarak antara 4 sampai 12 kaki. 

d. Wilayah umum (publik): kedekatan dimana suara kita terdengar 

sampai jarak 25 kaki. 

Sedangkan pola penataan ruang dan posisi duduk juga menjadi kode 

nonverbal. Umumnya yang sering dijumpai dalam perkuliahan, seminar, 
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lokakarya, pelatihan, terdapat tiga pola dasar, yaitu: pola tradisional untuk 

menggurui pendengarnya, pola sepatu kuda untuk komunikasi multi-arah 

dan pola modular untuk kerjasama kelompok. 

6. Konsep Waktu (kronemika atau chronemics) 

Waktu disini berkaitan dengan perasaan manusia. Sehingga interpretasi 

atas waktu dijadikan sebagai pesan. Cara kita mempersepsi dan 

memperlakukan waktu secara simbolik menunjukan sebagian dari jati diri 

kita. Komitmen pada waktu akan memberikan pesan tentang diri kita. 

Sebaliknya jika kita sering terlambat mengahadiri suatu pertemuan, maka 

kita juga memberikan pesan tentang diri kita. 

7. Diam 

Max Picard (dalam Cangara : 1998, hal : 110) menyatakan bahwa diam 

tidak semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tetapi bisa juga 

melambangkan sikap positif. Jadi, diam juga merupakan kode nonverbal 

yang mempunyai arti. Banyak orang yang memilih diam dengan tujuan 

untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, namun sikap diam juga dapat 

membuat orang bersikap ragu. Diam tidak selamanya menolak sesuatu, 

tetapi juga tidak menerima sesuatu atau sebenarnya sikap diam untuk 

menjaga kerahasian sesuatu. 

8. Warna 

Warna juga memberikan arti terhadap suatu objek. Warna sering 

digunakan untuk menunjukan suasana emosional, cita rasa, afiliasi politik, 

dan bahkan mungkin keyakinan agama seseorang. Di Indonesia, umumnya 

mesjid seringkali dijumpai kubahnya berwarna hijau. Warna merah muda 
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adalah warna feminim (romantic, orang jatuh cinta), biru adalah warna 

maskulin, putih adalah lambing kesucian. 

9. Artefak (objektika atau objectics) 

Dikatakan artefak adalah benda-benda yang dihasilkan dari kecerdasan 

manusia. Benda disini merupakan perluasan dari pakaian dan penampilan. 

Artefak merupakan benda-benda yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dan dalam interaksi manusia serta mengandung 

makna-makna tertentu. Status sosial dan Identitas diri seseorang atau suatu 

bangsa juga dicerminkan melalui artefak. Misalnya, alat transportasi, baju 

dinas, alat rumah tangga, dan sebagainya. 

 

2.6 Definisi Moral 

Moral, atau bisa disebut juga sebagai moralitas adalah suatu sifat yang 

sudah ada dalam diri makhluk berakal yaitu manusia. Disebut makhluk berakal, 

karena hanya manusia lah yang bisa mengerti mana yang benar atau salah, dan 

baik atau buruknya suatu perbuatan pada manusia itu sendiri. 

Moralitas bisa juga di bagi dua menjadi Moralitas Objektif dan Moralitas 

Subjektif. Moralitas Objektif memandang perbuatan semata sebagai suatu 

perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela 

dari pihak pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat 

mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya apakah orang yang 

sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela menghendaki perbuatan 

macam tersebut (Poespoprodjo, 1986, hal : 102) 
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Sedangkan Moralitas Subjektif adalah moralitas yang memandang 

perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si 

pelaku sebagai individu. Pula dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, 

pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat sifat pribadi lainnya. Yang 

ditanyakan, apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hati 

nuraninya (conscience) sendiri dan si pelaku . (Poespoprodjo, 1986, hal : 102) 

Selain pembagian di atas, moralitas juga bisa dibagi menjadi dua lagi, 

namun berbeda sama sekali dengan kedua kategori di atas. Pembagian ini adalah, 

Moralitas Intrinsik dengan Ekstrinsik. Moralitas Intrinsik memandang perbuatan 

menurut hakikatnya bebas lepas dari setiap bentuk hokum positif. Yang 

dipandang adalah : Apakah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan 

apakah seseorang telah memerintahkannya atau melarangnya. (Poespoprodjo, 

1986, hal : 103) 

Sedangkan Moralitas Eksintrik adalah moralitas yang memandang 

perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang 

kuasa, atau oleh hokum positif, baik dari manusia asalnya maupun dari tuhan. 

(Poespoprodjo, 1986, hal : 103) 

 

2.7 Moral Kehidupan 

Jika membicarakan tentang kehidupan, setiap orang pasti bertanya tanya, 

untuk apa mereka hidup? Dan beberapa orang juga pasti hidup tanpa memikirkan 

hal yang rumit seperti itu, yang penting mereka hidup dan dapat menikmati hidup 
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tersebut. Tapi pada hati manusia itu sendiri pun pastinya mempunyai suatu tujuan 

besar yang ingin dicapai pada kehidupan ini, hal tersebut sudah cukup menjadi 

alasan buat seseorang untuk menjalankan hidup. 

Seperti suatu kepala keluarga yang menafkahi keluarganya tersebut, ia 

tanpa sadar menanamkan pemikiran pada dirinya untuk terus hidup agar bisa terus 

menafkahi keluarganya teresbut. Ada juga yang hidup demi memenuhi 

kewajibannya kepada Allah SWT sebagai manusia yang beriman, dan tentu saja 

setiap muslim perlu menanamkan hal ini pada diri mereka sendiri. 

Namun jika membicarakan suatu kehidupan, apakah kehidupan itu adalah 

sebuah kepastian? Seperti yang penulis temui pada artikel di internet 

(https://www.kompasiana.com/fian_andre/filsafat-bijak-kehidupan-antara-

kepastian-di-antara-ketidakpastian_55290a2c6ea8346b1e8b4596 diakses pada 

14 Maret 8:11 WIB) dimana pada artikel tersebut membahas suatu kehidupan 

adalah suatu ketidakpastian. Berikut kutipan pada artikel tersebut “bahwa hidup 

itu akan selalu berubah dan penuh dengan suatu ketidakpastian, demikian pula 

antara suatu kepastian dalam hidup hanyalah sebuah ketidakpastian”. Penulis 

artikel tersebut ingin menyampaikan bahwa tidak ada suatu kepastian pada suatu 

kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui sampai kapan mereka 

akan terus hidup. Mengetahui hal ini pun manusia khawatir bagaimana mereka 

menghadapi suatu ketidakpastian tersebut. 

Tetapi manusia bukan lah makhluk hidup selemah itu, meskipun 

kehidupan adalah suatu hal yang tidak pasti, mereka memiliki pegangan mereka 

sendiri, motivasi, dan juga tujuan hidup. Karena ketiakpastian tersebut manusia 

https://www.kompasiana.com/fian_andre/filsafat-bijak-kehidupan-antara-kepastian-di-antara-ketidakpastian_55290a2c6ea8346b1e8b4596
https://www.kompasiana.com/fian_andre/filsafat-bijak-kehidupan-antara-kepastian-di-antara-ketidakpastian_55290a2c6ea8346b1e8b4596
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bisa mencari suatu harapan dan menghadapinya. Karena adanya hal inilah yang 

membuat manusia adalah makhluk hidup yang kuat mental dan batin. 

 

2.8 Pengkategorian Pesan Moral 

Dari penjelasan moral diatas, dan juga pada film Too Young To Die 

sendiri, terdapat 3 pengkategorian pesan moral. Pesan moral tersebut adalah : 

1. Kemandirian 

Kemandirian menurut Masrun (1986:8) adalah ; “suatu sikap yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 

dorongan sendiri dan untuk kebuthannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, 

maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu 

mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh 

kepuasan dari usahanya” (http://aroxx.blogspot.com/2013/09/pengertian-

kemandirian-menurut-para-ahli.html diakses pada 13 Juli pukul 16:56 WIB). 

2. Kepedulian 

Kepedulian menurut Bender (2003) ; “kepedulian ialah menjadikan diri 

kita terkait dengan orang lain dan apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. 

Orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain daripada 

kepentingannya sendiri adalah orang yang peduli. Orang yang peduli tidak 

akan menyakiti perasaan orang lain. Mereka selalu berusaha untuk 

menghargai, berbuat baik, dan membuat yang lain senang. Banyak nilai yang 

merupakan bagian dari kepedulian, seperti kebaikan, dermawan, perhatian, 

membantu, dan rasa kasihan. Kepedulian juga bukan merupakan hal yang 
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dilakukan karena mengharapkan sesuatu sebagai imbalan” 

(http://karakterbangkit.blogspot.com/2016/10/peduli-kepedulian.html 

diakses pada 13 Juli pukul 20:45 WIB). 

3. Kesadaran Diri 

Menurut Solso (2008) ; “Kesadaran diri (self awareness) atau disebut 

pengetahuan diri (self knowledge) adalah dimana individu akan sadar dengan 

dirinya sendiri, bahwa individu memiliki kekuarangan serta kelebihan, serta 

dalam kesehariannya individu sadar hal tersebut adalah dirinya”.  

Kemudian Zeman (2001) pun menambahkan ; “Kesadaran dibagi ke 

dalam beberapa kategori antara lain: (1) kondisi terjaga, dalam kondisi saat 

individu memprsepsi dan berintraksi, (2) pengalaman, yang merupakan 

kesiagaan individu terhadap peristiwa yang berlangsung disekelilingnya, (3) 

kondisi mental individu, yang meliputi keyakinan, harapan, niat dan hasrat, 

dan (4) kesadaran diri individu itu meliputi rekognisi diri, pengetahuan diri, 

perasaan kepemilikian atas pikiran-pikiaran, ide-ide, dan perasaan-perasaan 

individu sendiri” 

(https://kognitifkelasb.wordpress.com/2016/11/08/kesadaran-diri-self-

awareness/ diakses pada 13 Juli pukul 20:50 WIB) 

 


