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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dengan kemajuan teknologi saat ini, perkembangan media menjadi 

sangatlah pesat. Media saat ini banyak digunakan oleh berbagai orang untuk 

berkerja atau mengisi waktu luang untuk hiburan sendiri. Media massa kini jadi 

pilihan orang untuk mencari informasi sesuai kebutuhan mereka. Media massa 

sendiri menjadi salah satu perantara untuk memberikan informasi tersebut. Seiring 

pula dengan perkembangan teknologi, media massa juga semakin banyak pula 

macam dan bentuknya. 

Film adalah salah satu dari media tersebut. Film merupakan komunikasi 

massa yang banyak digunakan orang untuk memberi hiburan di waktu luang, 

bahkan untuk pendidikan. Film tidak hanya untuk orang dewasa tetapi anak-anak 

juga banyak yang suka menonton film. Film merupakan rangkaian komponen 

audio dan visual yang berfungsi sebagai penyampai pesan. Film dapat juga 

disebut sebuah gambar hidup. Film membuat pesan lebih mudah disampaikan dan 

dipahami. 

Film memiliki pesan yang seharusnya tersampaikan dengan baik pada 

penontonya. Film memiliki cerita yang dibuat sedemikian rupa, sehingga pesan 

yang disampaikan oleh penulis cerita dapat ditangkap dengan baik oleh 

penontonnya. Pesan memiliki peran penting dalam sebuah film, maka dari itu 

tersampaikannya sebuah pesan merupakan tugas penting bagi semua pihak yang 
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terlibat dalam pembuatannya. Film begitu tergantung pada unsur- unsur visual dan 

non verbal, yang tidak mudah untuk diutarakan dalam bentuk tulisan. Karena 

sebuah film dibuat bukan untuk dibaca namun untuk diingat. Masing- masing film 

memiliki jenis pesan yang beragam.  

 Beberapa tema pesan dari film diantaranya seperti cinta, moral, sosial dan 

masih banyak lagi. Dalam pembahasan ini tema pesan cinta yang akan diangkat. 

Mengambil tema pesan cinta bersifat umum, semua orang pasti merasakan yang 

namanya cinta. Pesan cinta merupakan sekian banyak pesan yang dikandung dari 

sebuah film. Cinta sendiri banyak ditemukan di berbagai jenis film, meskipun itu 

bukan film yang keseluruhannya bercerita tentang cinta. Cinta dalam sebuah film 

biasanya berisi kisah-kisah asmara yang indah dan menggugah perasaan manusia. 

Film- film cinta kebanyakan memiliki karakter yang lebih melankolis, namun 

tidak semua film ada dalam kategori tersebut 

Cinta merupakan kebutuhan pokok riil pada setiap manusia. Banyak orang 

yang butuh akan hal itu, oleh kaerena itu mereka menonton film yang tak 

terhitung jumlahnya yang bertemakan tentang cinta yang berakhir bahagia dan 

yang tidak bahagia. Mereka juga mendengarkan berbagai macam lagu tentang 

cinta namun mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa manusia yang berpikir 

bahwa ada sesuatu yang perlu dipelajari tentang cinta. Ada beberapa jenis cinta, 

formm 2006 mengatakan bahwa cinta terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya 

adalah cinta persaudaraan, cinta keibuan, cinta erotis cinta terhadap diri dan cinta 

kepada Tuhan. (Fromm Erich, 11, 2006). 
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 Salah satu film dengan tema cinta yang cukup melegenda yaitu Beauty and 

the Beast. Film “Beauty and the Beast” merupakan film dengan pesan cinta yang 

kuat dalam penyajianya. Cinta yang di maksudkan dalam film ini adalah film 

dengan kategori cinta erotis dalam teori fromm yang berarti cinta terhadap dua 

manusia yang bersatu.  Film “Beauty and the Beast” lebih dahulu dirilis di 

London pada pada 23 Februari tahun 2017, kemudian di rilis di Amerika pada 17 

Maret 2017. Beauty and the Beast merupakan adaptasi dari dongeng klasik 

legendaris berjudul La Belle et la Bete karangan penulis Prancis Gabrielle-

Suzanne Barbot de Villeneuve yang dirilis pada 1970. Film ini disutradarai oleh 

Bill Condon dengan penulis skenario Stephen Chbosky dan Evan Spiliotopoulos, 

serta diproduksi oleh Walt Disney. Dalam wawancara Bill Condon dengan media 

online Amerika FilmJournal.com menyatakan bahwa : 

“...I do feel that the connection between the Beast and Belle, that slowly 

evolving friendship that turns to romance, happens very, very quickly in 

the animated film.” (Eagan Daniel, 2017). 

 Condon menyatakan sehubungan dengan wawancara tersebut, bahwa ia  

menyebutkan perbandingan Beauty and the Beast versinya (2017) dengan versi 

animasinya. Bahwa Beauty and the Beast versinya lebih memperjelas mengapa 

hubungan antara Belle dan Beast dari bersahabat menjadi romansa dibandingkan 

versi animasinya yang terburu-buru. Maka dari itu Bill Condon mengangkat film 

Beauty and the Beast ini dari film animasinya. Dalam film ini, ada dua peran 

utama yaitu Belle (diperankan Emma Watson) dan Beast (diperankan Dan 

Stevens). Emma dipilih Condon sudah dari awal, karena Condon merasa karakter 

Emma dan Belle cocok, Emma mempunyai segala kualitas yang dibutuhkan untuk 

menjadi Belle pintar, cantik, dan berbakat. Condon tidak peduli juga jika Emma 
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bisa bernyanyi atau tidak untuk film yang berjenis fantasi musikal ini, tetapi saat 

di coba ternyata Emma tidak mengecewakan. Cerita awal film dari film ini 

sebagaimana Belle merupakan seorang gadis desa yang suka membaca, kemudian 

Belle harus menyelamatkan ayahnya yang masuk ke hutan dan ditahan oleh 

monster bernama Beast. Belle setuju menggantikan ayahnya untuk ditahan oleh 

Beast, namun kemudian Beast dan Belle saling jatuh cinta dan bahagia selama- 

lamanya. 

 Melihat dari sisi cerita yang penuh dengan kisah cinta yang terdapat dalam 

film ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti penggambaran pesan percintaan 

yang terkandung di dalamnya. Karena Beauty and the Beast diangkat dari 

dongeng romantis yang legendaris dan masih terkenal sejak 1970 hingga di angkat 

menjadi film saat ini. Sehubungan dengan beberapa alasan yang telah penulis 

kemukakan dengan menggunakan analisis isi, peneliti mengambil skripsi yang 

berjudul “PESAN PERCINTAAN DALAM FILM KARYA BILL CONDON 

(Analisis Isi Pada Film Beauty and the Beast Tahun 2017)”. Dimana dalam 

analisis datanya peneliti ingin mengetahui isi dari pesan percintaan yang 

dimunculkan dalam film Beauty and the Beast. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menarik rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Tema pesan percintaan apa saja yang muncul dalam 

film Beauty and the Beast ? “ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tema pesan percintaan apa saja yang muncul dalam 

film Beauty and the Beast. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Secara Akademis 

Secara akademis, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa mengenai analisis isi dalam sebuah film. Juga hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi secara tertulis, maupun sebagai referensi untuk melengkapi 

penelitian yang berkaitan tentang pesan percintaan maupun pesan cinta 

selanjutnya. Semoga kedepanya penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang 

berkaitan dengan sebuah film pada masyarakat penikmat film. Juga bisa 

memberikan masukan untuk menangkap pesan dalam film yang digunakan 

sebagai media pembelajaran. Disisi lain, agar dapat memberikan wawasan kepada 

khalayak agar lebih kritis dalam menilai pesan yang disampaikan melalui media, 

salah satunya melalui film. 


