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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film sebagai Media Komunikasi Massa  

  Komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan ke 

banyak orang (massa) dengan menggunakan sarana media. Istilah massa 

yaitu penerima pesan yang berkaitan dengan media massa, contohnya 

khalayak, audiens, penonton, pemirsa atau pembaca. Sementara 

komunikasi mengacu pada pemberian dan penerimaan pesan. Dalam 

komunikasi massa pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara 

cepat, serentak, dan selintas (khususnya media elektronik) (Mulyana, 

2008:83). 

  Definisi lain dari komunikasi massa juga dikemukakan oleh 

 John Vivian (2008:450) mendefinisikan komunikasi massa sebagai proses 

penggunaan sebuah medium massa untuk mengirim pesan kepada audien 

yang luas untuk tujuan memberi informasi, menghibur atau membujuk. 

  Penyampaian komunikasi masa menggunakan sebuah media 

dimana media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, sedangkan 

pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 
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menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, 

film, televisi, dan internet (Cangara, 2012:140).  

  Film menjadi sebuah salah satu media komunikasi massa yang 

disampaikan secara kreatif melalui audio dan visual. Dikatakan sebagai 

media komunikasi massa karena merupakan bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara massal, dalam arti berjumlah banyak, tersebar dimana-

mana, khalayaknya heterogen dan anonim, dan menimpulkan efek tertentu 

(Vera, 2014:91). 

  Film dipercaya menjadi sebuah media yang paling besar dapat 

memberikan pengaruh bagaimana khalayak menjalani hidup. Dalam film 

dapat terkandung fungsi informatif maupun edukatif, bahkan juga 

persuasif. Bukan hanya karena film dapat mengingatkan akan sebuah 

memori kehidupan, film juga dapat mengingatkan sebuah masa perubahan 

hidup seperti yang diperankan oleh aktor pada film yang ditonton. Dengan 

begitu film tidak hanya mempengaruhi bagaimana khalayak hidup, tetapi 

film juga mempengaruhi cara berpikir penontonnya. 

  Sebagai suatu media komunikasi dan sebagai hasil kreasi, film 

merupakan komunikasi menyampaikan pesan antara pembuat film kepada 

penonton melalui gambar yang bergerak, menggunakan teknologi kamera, 

dan didukung dengan unsur naratif dan sinematik. 
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  Film dikatakan sebagai media komunikasi massa karena film dapat 

menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat. Dengan berbagai 

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

pendidikan kemudian dikemas dalam bentuk audio visual yang mana bisa 

memberikan kesan yang dapat membentuk atau merubah pemikiran atau 

sikap pononton. Film merupakan jenis media elektronik, media masssa 

konvesional yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan 

teknologi.(McQuail, 2011:35) 

 2.1.1 Fungsi Film sebagai Media Komunikasi Massa 

  Sumarno (1996: 96-98) menyebutkan fungsi film sebagai 

media massa, diantaranya: 

1. Hiburan 

  Film sebagai suatu media komunikasi yang 

menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi 

lainnya. Hal ini dapat dilihat sifatnya yang ringan dan 

menitik beratkan pada estetika dan etika. Nilai hiburan pada 

film sangat penting, apabila sebuah film tidak mengikat 

perhatian penonton dari awal hingga akhir tentulah film 

tersebut tidak diminati. 

2. Pendidikan 

  Film dapat memberikan pengetahuan dan 

keterampilan yang berguna untuk memfungsikan diri secara 
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efektif dalam masyarakat serta mempelajari nilai tingkah 

laku yang cocok agar dapat diterima dalam masyarakat. 

2.1.2 Jenis-jenis Film 

  Secara umum film terbagi menjadi tiga jenis, yaitu 

dokumenter, fiksi dan eksperimental. Pembagian tersebut 

didasarkan dari cara bertuturnya, yaitu cara bertutur naratif (cerita) 

dan cara bertutur non-naratif (non-cerita) yang mana film fiksi 

memiliki struktur naratif yang jelas dari awal hingga akhir film. 

Sedangkan, dua jenis film lainnya yaitu dokumenter dan 

eksperimental tidak memiliki struktur naratif yang jelas. Film 

dokumenter memiliki konsep nyata, dan berlawanan dengan film 

ekperimental  yang memiliki konsep abstrak, sedangkan film fiksi 

berada di tengah-tengah antara film berjenis dokumenter dan 

eksperimental. (Pratista, 2008: 4-8).  

1. Film Dokumenter 

  Kunci utama dari film dokumenter adalah penyajian 

fakta. Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, 

tokoh, pristiwa, dan lokasi yang nyata. Film dokumenter 

tidak menciptakan suatu pristiwa atau kejadian namun 

merekam pristiwa yang sungguh-sungguh terjadi.  

 

 



11 
 

2. Film Fiksi 

  Film fiksi terikat dengan plot. Dari sisi cerita, film 

fiksi sering menggunakan cerita rekaan diluar kejadian 

nyata serta memiliki konsep pengadeganan yang telah 

dirancang sejak awal. Film fiksi juga sering kali diangkat 

dari kejadian nyata.  

3. Film Eksperimental 

  Film eksperimental merupakan jenis film yang 

sangat berbeda dengan dua jenis film lainnya. Film 

eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki 

struktur. Strukturnya dipengaruhi oleh insting, subyektif 

dari pembuat film tersebut seperti gagasan, ide, emosi, serta 

pengalaman batin. Film eksperimental umumnya berbentuk 

abstrak dan tidak mudah dipahami dikarenakan pembuatnya 

menggunakan simbol-simbol yang diciptakan sendiri.  

  Film yang diteliti ialah web series Axelerate The Series : 

The Untold Story. Web series tersebut termasuk film yang berjenis 

film fiksi, dikarenakan film tersebut terikat dengan alur cerita dan 

konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. 

 

 

 



12 
 

2.1.3 Unsur-unsur Film 

  Vera (2014: 92) menjelaskan bahwa unsur film berkaitan 

dengan karakteristik utama, yaitu audio dan visual. Unsur film 

dikatagorikan ke dalam dua bidang yaitu sebagai berikut. 

1.  Unsur naratif 

  Unsur naratif yaitu materi atau bahan olahan, dalam 

film cerita unsur naratif adalah penceritaanya. 

2.  Unsur sinematik 

  Unsur sinematik yaitu cara atau dengan gaya seperti 

apa bahan olahan itu digarap. 

  Kedua unsur ini saling terikat sehingga menghasilkan 

sebuah karya yang menyatu dan dapat dinikmati oleh 

penonton.Unsur sinematik terdiri atas beberapa aspek berikut. 

1. Mise-en-scene 

  Mise-en-scene berasal dari bahasa Prancis yang 

memiliki arti “putting in the scene”, dimana objek 

diletakkan didepan kamera pada saat pengambilan suatu 

gambar dalam proses produksi sebuah film. Mise-en-scene 

digunakan untuk menciptakan impresi yang nyata dimana 

kekuatan ini mampu melebihi konsep-konsep normal dari 

sebuah realitas. 
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  Mise-en-scene memiliki empat aspek utama 

(Pratista, 2008: 61-84) yakni : 

a. Latar atau Setting 

  Latar adalah seluruh latar bersama segala 

propertinya. Properti dalam hal ini adalah semua 

benda tidak bergerak seperti prabot, pintu, jendela, 

kursi dan sebagainya. Latar yang digunakan dalam 

sebuah film umumnya dibuat senyata mungkin 

dengan konteks ceritanya. Fungsi utama latar adalah 

sebagai penujuk ruang dan waktu untuk memberikan 

informas yang kuat dalam mendukung cerita yang 

disampaikan. 

b. Kostum dan Tata Rias 

  Kostum memegang pernanan penting dalam 

adegan film. Kostum dapat menarik perhatian serta 

penunjuk dalam membantu narasi film seperti ruang 

dan waktu, status sosial atau kepribadian pelaku 

cerita. Sementara tata rias memiliki dua fungsi yaitu 

tata rias untukpengambaran usia serta wajah usia 

serta non-manusia (monster, hantu, dan sebagainya) 

dan menonjolkan ekspresi mimik tokoh untuk 

memperkuat penceritaan. 
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c. Pencahayaan 

  Sebuah film tidak akan terwujud tanpa ada 

pencahayaan. Tata cahaya dalam film secara umum 

dapat dikatagorikan menjadi tiga unsur: kualitas, 

sumber, dan warna. Ketiga unsur tersebut 

mempengaruhi tata cahaya dalam membentuk 

suasana serta membangun mood positif penonton. 

Pencahayaan juga dapat menmbantu untuk 

menciptakan komposisi dari setiap adegan dan 

menuntun perhatian peenonton kebeberapa objek 

dan pergerakan tokoh. 

d. Pergerakan dan Penampilan  

  Aspek ini memegang peran penting dalam 

mise-en-scene karena tokoh merupakan pelaku cerita 

yang memotivasi naratif dan selalu bergerak dalam 

melakukan sebuah peradeganan atau akting. Tokoh 

melalui mise-en-scene, dapat mengekspresikan 

perasaan dan pemikiran serta menciptakan pola 

pergerakan yang dinamis. Akting dalam film dibagi 

menjadi dua, yaitu secara visual dan audio. 

  



15 
 

2. Sinematografi 

  Elemen sinematografi secara umum terdiri dari tiga, 

yakni : 

a. Fotografis pengambilan gambar yang mencakup 

 teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan 

 stok film. 

b. Bingkai pengambilan gambar dimana tidak hanya 

 menjadi sebagai batas dalam gambar, namun juga 

 dapat menentukan beberapa titik yang 

 menguntungkan kedalam material bersama gambar. 

c. Durasi pengambilan gambar mencakup lamanya 

 sebuah objek diambil gambarnya untuk memberikan 

 pemahaman penceritaan. 

3. Editing 

  Editing diartikan sebagai koordinasi satu adegan 

dengan adegan lain. Editing terdiri dari dua pengertian; 

editing produksi (proses pemilihan gambar serta 

penyambungan gambar yang telah diambil) dan editing 

paska produksi (teknik-teknik yang digunakan untu 

menggabungkan tiap gambar).  

4. Suara 

  Suara yang dimaksud adalah segala bentuk audio 

yang muncul dalam film yakni, dialog, musik, dan efek 
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suara. suara dalam film memiliki kontribusi penting melalui 

kekuatannya, antara lain berfungsi untuk membangkitkan 

perasaan, dapat membentuk ekspetasi terhadap pengadegan 

selanjutnya serta bagaimana penonton menerima dan 

memaknai gambar, mengarahkan perhatian penonton secara 

spesifik terhadap gambar, membangun suasana, dan emosi 

penonton. 

2.1.4 Genre Film 

  Vera (2014:95-96) mendefinisikan genre adalah klasifikasi 

tertentu pada sebuah film yang memiliki ciri tersendiri, Pratista 

(2008: 13-27) menyebutkan bahwa film memiliki berbagai macam 

genre, antara lain seperti berikut : 

1. Aksi 

  Film aksi berhubungan dengan adegan aksi fisik, 

menegangkan, berbahaya. Adegan didalam film fiksi 

biasanya aksi kejar-kejaran, perkelahian, tembak-

menembak, balapan, ledakan serta aksi fisik lainnya. 

2. Drama 

  Film drama umumnya berhubungan dengan tema, 

cerita, setting, karakter, serta suasana yang memotret 

kehidupan nyata. Tema umumnya mengangkat tentang isu 

sosial. 
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3. Komedi 

  Film komedi memiliki tujuan utama yaitu 

memancing tawa penontonnya. Film komedi merupakan 

drama ringan yang melebih-lebihkan aksi, situasi, bahasa, 

hingga karakternya. 

4. Horor 

  Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek 

rasa takut, kejutan, serta teror yang mendalam bagi 

penontonnya. Film horor biasanya berkombinasi dengan 

genre supernatural (melibatkan makhluk  gaib), fiksi ilmiah 

(melibatkan makhluk luar angkasa, serta thriller (melibatkan 

psikopat atau pembunuh). 

5. Fantasi 

  Film fantasi merupakan film yang setting, peristiwa, 

serta karakternya tidak nyata. Film fantasi berhubungan 

dengan unsur magis, mitor, negri dongeng, imajinasi, 

halusinasi, serta alam mimpi. 

6. Musikal 

  Film musikal merupakan film yang berkombinasi 

dengan unsur musik, lagu, tari (dansa), serta  gerakan 

(koreografi). Penggunaan musik dan lagu bersama liriknya 

biasanya mendukung jalannya alur cerita. 
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7. Biografi 

  Film biografi menceritakan penggalan kisah nyata 

atau kisah hidup seorang tokoh berpengaruh di masa 

lampau ataupun masa kini. Film  biografi umumnya 

mengambil kisah berupa suka duka perjalanan hidup sang 

tokoh sebelum ia menjadi orang besar atau keterlibatan sang 

tokoh dalam sebuah pristiwa besar.  

8. Epik Sejarah 

  Genre ini umumnya mengambil tema periode masa 

silam (sejarah) dengan latar sebuah kerajaan, peristiwa atau 

tokoh besar yang menjadi mitos dan legenda.  

9. Fiksi Ilmiah 

  Fiksi ilmiah berhubungan dengan masa depan, 

perjalanan luar angkasa, percobaan ilmiah, penjelajah 

waktu, invasi dan kehancuran bumi. Film ilmiah seringkali 

berhubungan dengan teknologi serta kekuatan yang ada 

diluar jangkauan teknologi masa kini, dan film ini biasanya 

berhubungan dengan karakter non-manusia, seperti 

makhluk asing, monster, robot, hewan purba dan 

sebagainya. 
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10. Kriminal dan Gengster 

  Film kriminal dan gengster berhubungan dengan 

aksi-aksi kriminal, seperti perampok bank, pencurian, 

pemerasan, perjudian, pembunuhan, dan persaingan. Film 

bergenre kriminal seringkali mengambil kisah kehidupan 

tokoh kriminal besar yang diinspirasi dari kisah nyata. 

11. Petualangan 

  Film petualangan berkisah tentang perjalanan, 

eksplorasi atau ekspedisi ke suatu wilayah asing yang 

belum tersentuh. Film ini menyajikan panorama eksotis 

seperti hutan rimba, pegunungan, savana, gurun pasir, 

lautan, serta pulau terpencil. 

12. Perang 

  Genre peramg mengangkat tema kengerian serta 

teror yang ditimbulkan oleh aksi perang. Film perang 

umumnya menampilkan adegan pertempuran seru baik di 

darat, laut, maupun udara. Film ini biasanya melihatkan 

kegigihan, perjuangan serta pengorbanan.. 

13. Western 

  Western adalah sebuah genre orisinil milik 

Amerika. Tema film western umumnya seputar konflik 

antara pihak baik dan jahat. Setting dan karater juga 
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memiliki kekhasan seperti di kota kecil, bar, dengan 

karakter koboi, indian dan juga sheriff. 

14. Bencana 

  Film bencana berhubungan dengan tragedi atau 

musibah baik sekala besar maupun kecil yang mengancam 

jiwa banyak manusia. Film ini dibagi dua jenis, yaitu 

bencana alam dan bencana buatan manusia. 

15. Detektif 

  Genre film detektif merupakan pengembangan dari 

genre kriminal. Inti cerita pada umumnya berpusat pada 

sebuah kasus kriminal yang belum terselesaikan. 

16. Film Noir 

  Film noir bermakna gelap atau suram yang 

merupakan genre dengan pendekatan tema serta sinematik 

yang paling unik ketmbang genre lainnya. Tema 

berhubungan dengan hal-hal  kriminal seperti pembunuhan, 

pencurian, serta pemerasan. Alur ceritanya sulit ditebak, 

misteri, serta kadang membingungkan. 

17.  Melodrama 

  Melodrama merupakan pengembangan dari genre 

film drama. Melodrama menggunakan cerita yang mampu 

menggungah emosi penontonnya secara mendalam dengan 

dukungan unsur melodi (ilustrasi musik). 
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18. Olahraga 

  Film olahraga mengambil seputar aktifitas olahraga, 

baik atlet, pelatih, agen maupun ajang kompetisinya sendiri. 

19. Perjalanan 

  Genre perjalanan merupakan genre khas milik 

Amerika, biasanya genre ini mengisahkan perjalanan darat 

jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan 

seringkali ketempat pelarian, pencarian, perenungan 

kehidupan, cinta, kebebasan, spiritual, serta eksistensi diri. 

20. Roman 

  Film roman memusatkan cerita pada masalah cinta, 

baik kisah penrcintaan tokoh utamanya sendiri maupun 

pencarian cinta sebagai tujuan utamanya. 

21. Superhero 

  Film bergenre superhero adalah sebuah genre 

fenomenal yang merupakan perpaduan antara fiksi-ilmiah, 

aksi, serta fantasi. Film ini bercerita tentang perseteruan 

antara sisi baik dan sisi jahat. Karakter superhero memiliki 

kekuatan serta kemampuan fisik ataupun mental yang jauh 

diatas manusia rata-rata. 
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22. Supernatural 

  Film ini berhubungan dengan makhluk-makhluk 

gaib, seperti hantu, roh halus, keajaiban, serta kekuatan 

mental seperti membaca pikiran, masa depan, masa lalu dan 

lainnya. 

23. Spionase 

  Spionase atau agen rahasa. Film ini seringkali 

berlatar cerita perang dingin antar negara. Biasanya tema 

berhubungan dengan pemusnahan massal, nuklir, teknologi 

dan informasi. 

24. Thriller 

  Film thriller memiliki tujuan utama yaitu memberi 

rasa ketegangan, penasaran, ketidakpastian, serta ketakutan 

pada penontonnya. Alur cerita ini berbentuk aksi nonstop, 

penuh misteri, kejutan, serta mampu mempertahankan 

intensitas ketegangan hingga klimaks filmnya. 

  Film yang akan diteliti yaitu Web series Axelerate The 

Series : The Untold Story termasuk pada genre drama dan biografi 

dikarenakan film ini dikemas secara drama dari segi setting, alur 

cerita bahkan suasana yang memotret kehidupan nyata dan juga 

cerita dalam film ini menceritakan kisah nyata atau kisah hidup dari 

pemainnya. 
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2.2 New Media 

  Media baru atau new media hadir karena adanya perkembangan 

teknologi komunikasi informasi. New media memberikan manfaat kepada 

individu maupun kelompok sebagai alat yang berfungsi untuk mendukung 

proses komunikasi dan juga mampu untuk menyampaikan suatu informasi 

kepada khalayak sebagai target komunikasi.  

  Menurut Mondry (2008:13) new media adalah media yang 

menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter 

fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara private maupun 

public. Sedangkan Napitulu dan Irawan (2013:196) mendefinisikan new 

media merupakan digital yang mana sebuah konsep pemahaman mengikuti 

perkembangan zaman menyangkut teknologi dan sains, dari semula yang 

bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit 

menjadi ringkas.  

  Kemunculan new media tidak bisa lepas dengan kemunculan 

internet. Kelebihan jaringan komunikasi internet adalah kecepatan 

mengirim dan memperoleh informasi dan sekaligus sebagai penyedia data. 

Internet menjadi penyedia media informasi surat kabar (electronic 

newspaper), program film, TV, buku, serta lagu-lagu (Cangara, 2012:163). 

  Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa new media termasuk 

sebagai media komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi 
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dan dapat menghubungkan setiap individu dari belahan dunia untuk 

berinteraksi atau berkomunikasi melalui internet. 

2.3 Web Series 

  Web series merupakan sebuah media di dalam media. Web series 

sendiri merupakan sebuah video berkelanjutan yang tayang dalam kurun 

waktu tertentu di Internet. Web series sangat beragam bentuknya, mulai 

dari video diary, tutorial, hingga film episode atau film serial. Web series 

biasanya terbagi dalam beberapa episode, dimana waktu penayangannya 

atau pengunggahannya diwaktu yang berbeda. Penonton dapat mengakses 

web series melalui internet. Umumnya orang mengunggah atau 

menampilkan web series di situs penyedia layanan video seperti Youtube. 

  Alfajri, dkk (2014) mengatakan bahwa web series adalah media 

baru yang muncul seiring dengan semakin cepatnya koneksi internet, 

semakin murahnya harga kamera perekam video berkualitas tinggi dan 

semakin mudahnya software editing yang dapat digunakan oleh kalangan 

awam. Ketiga hal tersebut semakin lengkap dengan adanya media sosial 

Youtube, yang memungkinkan semua orang di seluruh dunia untuk 

mengunggah dan menayangkan kreasi video yang dibuat. 

  Banyaknya materi video di internet memiliki sifat atau video yang 

sangat unik, spesifik, khas, dan pribadi. Fenomena ini kemudian 

memunculkan pola baru dalam hal produksi dan distribusi video, sehingga 

lahirlah pembuat program video serial seperti web series. Salah satu web 
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series yang digunakan dalam penelitian ini yaitu web series Axelerate The 

Series: The Untold Story karya Angga Dwimas Sasongko. 

2.4 Moderenisasi 

  Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa 

latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara 

dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi 

berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. 

(Lia, 2015, http://blog.unnes.ac.id). 

2.4.1 Masyarakat Modern 

  Modernisasi bukan lagi merupakan suatu istilah asing bagi 

masyarakat. Hampir di setiap negara telah mengalami era 

modernisasi. Soekanto (2007:304) mendefinisikan bahwa 

modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Perubahan-

perubahan terhadap masyarakat yang bergerak dari keadaan yang 

tradisional menuju kepada suatu masyarakat yang modern. 

  Modernisasi tidak sekedar menyangkut aspek yang materiil 

saja, melainkan juga aspek yang non-materiil, seperti pola pikir, 

tingkah laku dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan 

mentalitas manusia sebagai masyarakat modern untuk dapat hidup 

dengan tuntutan masa kini. Sikap dan mental yang dapat menjadi 

http://blog.unnes.ac.id/


26 
 

pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani 

mengambil resiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran dan 

peduli lingkungan (Ramdani, 2016, https://www.scribd.com). 

  Nilai modern dapat terlihat di kehidupan individu dan 

masyarakat, yaitu individualitas, materialistis, rasionalistis, disiplin, 

mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai tersebut 

telah masuk di kehidupan masyarakat sehingga pola pikir, sikap, 

dan prilaku terbentuk oleh nilai modern tersebut.  

  Dapat disimpulkan bahwa masyarakat modern merupakan 

kelompok sosial yang terus mengalami perubahan kearah yang 

lebih maju, dengan ditandai adanya keterbukaan terhadap pengaruh 

dari luar dan pemakaian teknologi. Masyarakat modern identik 

dengan masyarakat kota. Kota dapat diartikan sebagai kawasan 

tempat tinggal berbagai lapisan masyarakat. 

  Ada beberapa ciri manusia dan masyarakat modern 

menurut Talcott Parsons, Soerjono Soekanto dan Alex Inkeles, 

yaitu: 

Ciri masyarakat modern menurut Talcott Persons, (Anonim, 2015, 

http://www.berpendidikan.com): 

  

https://www.scribd.com/
http://www.berpendidikan.com/
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1. Netralitas afektif 

  Netralitas efektif  yaitu sikap netral dan acuh 

terhadap semua permasalahan yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan pribadi dan terbuka setiap menerima kritik 

dan saran dari luar. 

2. Orientasi diri 

  Orientasi diri yaitu senang menonjolkan diri demi 

tercapainya kepentingan pribadi maupun kelompok, dan 

tidak segan-segan menolak atau menentang sesuatu hal 

yang dirasa melanggar kepentingannya. 

3. Universalisme 

  Universalisme yaitu mempunyai sikap kritis, 

terbuka, berpikir secara objektif, rasional, dan logis dalam 

setiap menanggapi permasalahan-permasalahan baru. 

  Sesuatu yang baru dipandang hal yang biasa, tidak 

secara berlebihan. Hal tersebut disebabkan oleh daya nalar 

yang dipadukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sehingga sesuatu dipandang secara realistis dan 

objektif. 

4. Prestasi 

  Prestasi yaitu terjadinya kompetisi di berbagai 

bidang, terutama dalam bidang karya cipta. Oleh karena itu, 

masyarakat modern senang mengejar prestasi karena 
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prestasi akan mendorong seseorang untuk lebih maju dalam 

berkarya. 

  Masyarakat modern sangat menghargai seseorang 

yang memiliki prestasi, terampil, dan mempunyai keahlian 

profesi di bidangnya. 

  Hal itu dijadikan dasar dalam menentukan lapisan 

sosial. Mobilitas vertikal masyarakat modern lebih terbuka 

daripada masyarakat tradisional. 

5. Spesifitas 

  Spesifitas merupakan ciri yang muncul karena 

masyarakat modern mempunyai pola pikir yang kritis, 

objektif, dan rasional. Setiap hubungan dalam bidang apa 

pun yang bersifat pribadi harus jelas dan tegas sehingga 

masyarakat modern yang mempunyai bentuk ikatan sosial 

mengutamakan kepentingan pribadi daripada kelompok. 

  Ciri manusia modern menurut Soerjono Soekanto, (Hakim, 

2016, http://yuksinau.id):  

1. Memiliki kepekaan terhadap masalah yang terjadi 

disekitarnya dan mempunyai kesadaran bahwa masalah 

tersebut berhubungan dengan dirinya. 

2. Selalu siap untuk menerima perubahan setelah menilai 

kekurangan yang dihadapinya saat itu. 

http://yuksinau.id/
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3. Senantiasa harus menyadari potensi yang ada pada dirinya 

dan yakin bahwa potensi tersebut akan dapat 

dikembangkan. 

4. Manusia yang peka perencanaan. 

5. Tidak pasrah pada nasib. 

6. Selalu mempunyai informasi yang lengkap mengenai 

pendiriannya. 

7. Cendrung berorientasi ke masa kini dan masa mendatang 

(yang merupakan suatu sequence). 

8. Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban serta 

kehormatan pihak lain. 

9. Bersikap terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan 

baru. Tidak ada sikap apriori (prasangka) 

10. Percaya pada keampuhan IPTEK di dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat manusia. 

  Ciri manusia modern menurut Alex Inkeles, Nugroho, 

2016, http://www.ilmuhexa.id): 

1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru 

dan terbuka untuk perubahan. 

2. Menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungan 

sendiri atau kejadian yang terjadi jauh diluar lingkungan 

serta dapat bersikap demokratis. 

http://www.ilmuhexa.id)/
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3. Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa 

depan daripada masa lalu. 

4. Memiliki perencanaan dan pengorganisasian. 

5. Percaya diri. 

6. Percaya bahwa segala hal dan keadaan harus bisa 

diperhitungkan. 

7. Menghargai harkat hidup manusia lain. 

8. Percaya pada IPTEK 

9. Percaya kepada keadilan dalam masyarakat. 

  Dari ciri-ciri manusia dan masyarakat modern, dapat 

disimpulkan bahwa manusia dan masyarakat modern memiliki dua 

aspek ciri-ciri yaitu aspek materiil dan aspek non-materiil. Dalam 

aspek materiil, ciri-cirinya ialah: menggunakan barang elektronik 

yang canggih, menggunakan pakaian dan aksesoris yang bermerek 

dan trendi, menggunakan wewangian dan make-up, mengendarai 

mobil ataupun sepeda motor, memiliki pekerjaan atau status sosial 

yang bagus dan tinggi. Sedangkan, dalam aspek non-materiil, ciri-

cirinya ialah: individualitas, materialistis, rasionalistis, disiplin, 

rajin, adil, jujur, berpikiran terbuka atau open minded, percaya diri, 

peka, menghargai waktu dan orang lain, berani menyatakan 

pendapat ataupun menerima pendapat orang lain, pekerja keras, 

percaya pada IPTEK, dan menjunjung tinggi keadilan.  
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2.4.2 Pria Modern 

  Pria adalah sebutan yang digunakan untuk untuk 

menggambarkan laki-laki dewasa. Pria yang telah mengalami 

modernisasi disebut sebagai pria modern. Pria modern mengalami 

perubahan dari segi sosial, bahkan dari cara berpikir hingga cara 

mempresentasikan diri di lingkungannya. 

2.4.3 Mitos Pria Modern 

  Mitos pria modern selalu dihubungkan dengan 

maskulinitas, yang dimana maskulinitas merupakan bagian dari 

modernisasi, selain itu metroseksual juga dihubungkan dengan pria 

modern. Triswidiastuty, Syifa dan Yohanis FLK (2015) 

mengatakan bahwa pria metroseksual sendiri adalah pria yang 

memiliki kepedulian terhadap penampilan, senang menjadi pusat 

perhatian, mengikuti perkembangan fashion dan berani 

menampilkan sisi femininnya seperti mengadopsi kebiasaan-

kebiasaan wanita dalam melakukan perawatan tubuh dan wajah. 

Pria metroseksual adalah kaum laki-laki yang mengikuti 

perkembangan dunia fashion terkini dengan pola hidup modern 

dengan ciri khas menjaga penampilan diri.  
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  Dari mitos tentang pria modern diatas menjadi dasar 

peneliti untuk menganalisis apakah pria yang disampaikan melalui 

tiga tokoh dalam web series Axelerate The Series : The Untold 

Story dapat menepis tentang mitos pria diatas, dan menunjukkan 

bahwa pria di web series yang diteliti merupakan pria modern 

sesuai dengan terori yang digunakan. 

2.4.4 Mitos Pria di Indonesia  

   Sebagai makhluk tuhan yang dipilih menjadi imam dalam 

keluarga, pria selalu digambarkan sebagai sosok yang perkasa, 

gagah, dan kuat. Sosok inilah yang melahirkan banyak mitos 

tentang pria di Indonesia yang sepenuhnya tidak benar. Mitos-

mitos tersebut yaitu dimana pria dikatakan tidak dapat sedih 

maupun tersakiti, pria itu kasar, pria tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah tangga, tidak ada pria yang mengerti perasaan perempuan, 

pria hanya mementingkan dirinya sendiri, dan bekerja (Maria, 

2017, https://www.idntimes.com) dari mitos diatas, selalu 

dihubungkan kepada pria-pria sekarang yang dimana saat pria 

bersedih, pria akan dikatakan lemah dan seperti perempuan, begitu 

juga saat mereka melakukan pekerjaan rumah tangganya.  

  

https://www.idntimes.com)/
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2.4.5 Mitos Pria di Amerika 

   Perbedaan budaya antara Indonesia dan Amerika juga 

membuat banyak hal yang sangat berbeda di antara kedua negara. 

Bangsa Amerika yang sangat liberal, sedangkan Indonesia dengan 

etika ketimuran dan sedikit liberal namun bertanggung jawab.  

  Mitos pria di Amerika juga tidak jauh berbeda dengan pria 

di Indonesia, hanya saja pria di Amerika tidak dibebankan untuk 

bekerja atau mencari nafkah sendiri. Mitos pria di Amerika juga 

dikatakan tidak dapat sedih maupun tersakiti, pria itu kasar, pria 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak ada pria yang 

mengerti perasaan perempuan, pria hanya mementingkan dirinya 

sendiri, namun pria di Amerika dikenal dengan pria yang peduli 

dan romantis. Di Amerika pria juga diidentikan dengan 

metroseksual, yang dimana pria digambarkan peduli dengan 

penampilannya. Standar utama pria Amerika ialah maskulin. 

2.4.6 Mitos Pria dan Ketampanan 

  Selain dari hal yang tidak tampak atau sikap dan sifat pria. 

Pria juga dinilai dari hal yang tampak seperti fisiknya. Seperti 

halnya wanita yang identik dengan kata cantik, pria identik dengan 

kata tampan atau gagah. Saat ini  pria tampan tidak hanya memiliki 

wajah yang tegas, hidung mancung, kulit putih, tinggi, berbadan 

besar atau yang sering dihubungkan dengan maskulin. Namun saat 
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ini pria juga dinilai dari ketampanan cara pria berpakaian, merawat 

diri, sama halnya wanita yang menggunakan riasan di wajahnya. 

2.4.7 Maskulinitas dan Metroseksual 

  Maskulinitas merupakan konsep tentang peran sosial, 

perilaku dan makna-makna tertentu yang dilekatkan pada laki-laki 

diwaktu tertentu. (Kimmel dan Aronson, 2002: 503). Menurut 

Beynon  dalam  jurnal  Syulhajji (2017) mengatakan bahwa sifat-

sifat maskulinitas dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

1. No sisiy stuff atau tidak kewanita-wanitaan. 

2. Be a big wheel atau berpengaruh penting. 

3. Be a stturdy oak atau kuat. 

4. Give em hell atau berani. 

5. New man as nurturer atau kebapakan. 

6. New man as narcissist atau narsis. 

7. Sifat kelaki-lakian yang macho, kekerasan dan sangar. 

8. Laki-laki metroseksual yang mengagungkan fashion. 

  Triswidiastuty, Syifa dan Yohanis FLK (2015) mengatakan 

bahwa pria metroseksual sendiri adalah pria yang memiliki 

kepedulian terhadap penampilan, senang menjadi pusat perhatian, 

mengikuti perkembangan fashion dan berani menampilkan sisi 

femininnya seperti mengadopsi kebiasaan-kebiasaan wanita dalam 

melakukan perawatan tubuh dan wajah. Pria metroseksual adalah 
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kaum laki-laki yang mengikuti perkembangan dunia fashion terkini 

dengan pola hidup modern dengan ciri khas menjaga penampilan 

diri.  

2.4.8 Karakterk Pria yang di Idamkan 

   Karakter pria yang di idamkan saat ini ialah karakter pria 

yang tampan secara fisik, sifat dan sikap. Sama halnya bahwa para 

wanita juga akan tertarik dengan pria yang mereka anggap cocok 

dan mereka idam-idamkan. Dimana diungkapkan bahwa karakter 

pria yang di idamkan ialah (anonim, 2018 

https://www.vebma.com): 

1. Pria mampu menyebarkan energi atau hal positif. 

2. Sopan dan memuliakan atau menghargai orang lain tanpa 

status. 

3. Memiliki pekerjaan yang pasti. 

4. Pria yang good looking dan memiliki prestasi. 

Dari keempat diatas dikatakan bahwa pra yang diidamkan tak 

hanya dari fisik atau ketampanan namun juga status dan sikap atau 

sifatnya. 

 

 

 

https://www.vebma.com/
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2.5 Budaya Populer 

  Budaya Popular adalah budaya yang secara sengaja diciptakan oleh 

media massa, dengan cara media massa menyampaikan segala sesuatu 

terkait budaya apa yang akan dimunculkan untuk diadopsi atau dikonsumsi 

oleh masyarakat. Media tidak secara langsung memaparkan budaya 

tersebut namun mereka mengelola budaya yang akan disebarkan agar 

masyarakat lebih mudah dalam menerima budaya baru yang akan diterima. 

Dengan pengolahan tersebut masyarakat akan secara tidak sadar menerima 

budaya baru dan akan diadopsi oleh masyarakat. Budaya tersebut menjadi 

popular karena diadopsi oleh masyarakat secara luas (Irawan, 2012, 

http://blogs.unpad.ac.id). 

 

2.6 Representasi dalam Film 

  Representasi berasal dari bahasa Inggris, respresentation yang 

berarti perwakilan, gambaran atau penggambaran. Secara sederhana, 

representasi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang 

terdapat dalam kehidupan yang digambarkan melalui media (Vera, 

2014:96).  

  Menurut John Fiske (1997:5) representasi dalam film merupakan 

sejumlah tindakan yang berhubungan dengan teknik kamera, pencahayaan, 

editing, musik dan suara tertentu yang mengolah simbol-simbol dan kode-

http://blogs.unpad.ac.id/
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kode konvesional ke dalam representasi dari realitas dan gagasan yang 

dinyatakan. 

  Dari penjelasan representasi diatas, penelitian ini akan 

merepresentasikan web series Axelerate The Series : The Untold Story 

yang dimana didalam cerita film tersebut merupakan suatu tindakan yang 

memperlihatkan dan mewkili pria modern melalui tiga tokoh atau karakter 

sebagai objek dalam film.  

2.7 Semiotika 

  Semiotika merupakan studi tentang bagaimana masyarakat 

memproduksi makna dan nilai-nilai dalam sebuah sistem komunikasi. 

Semotika berasal dari kata semeion, istilah Yunani yang berarti “tanda”. 

(Vera, 2014:2) sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan “sign”  

  Charler Sanders Peirce mendefinisikan semiotik adalah suatu 

hubungan diantara tanda, objek, dan makna. (Sobur, 2013:15-16).). 

Sedangkan menurut John Fiske dalam Vera (2014:2) semotika adalah studi 

tentang pertanda dan makna dari sistem tanda, ilmu tentang tanda, tentang 

bagaimana makna dibangun dalam teks media, atau studi tentang 

bagaimana tanda dari jenis karya apapun dalam masyarakat yang 

mengkomunikasikan makna. Teks yang dimaksud dalam semiotika dapat 

berupa foto, iklan, film, game, dan apa saja yang dapat ditangkap oleh 

indra manusia. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa 

semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda “sign”. 
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2.7.1. Teori Semiotik Roland Barthes 

  Dari beberapa teori semiotik yang ada, peneliti memilih 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Roland Barthes. 

Menurut Roland Barthes dalam Vera (2014:26) semiotik atau 

semiologi merupakan sebuah studi yeng mempelajari bagaimana 

manusia memaknai berbagai macam hal.  

  Fiske mengatakan dalam Sobur (2001:127) Teori Barthes 

adalah gagasan tentang signifikansi dua tahap (two order of 

signification) yaitu dengan menggunakan istilah denotasi dan 

konotasi. Rumusan tentang signifikansi dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Signifikansi Dua Tahap Barthes 

Sumber: Sobur (2001, 127) 

 

  Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa signifikansi 

tahap pertama merupakan hubungan antara signifier (penanda) dan 
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signfied (pertanda) yang disebut denotasi, makna sebenarnya dari 

tanda. Sedangkan signifikansi tahap kedua, digunakan istilah 

konotasi, yaitu makna yang subjektif atau paling tidak 

intersubjektif, yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui 

mitos.  Mitos merupakan lapisan pertanda dan makna yang paling 

dalam (Vera, 2014:30). Mitos menurut pandangan Barthes berbeda 

dengan konsep mitos dalam arti umum. Barthes mengemukakan 

mitos adalah bahasa, maka mitos adalah sebuah sistem komunikasi 

dan mitos adalah sebuah pesan (Vera, 2014:28). 

  John Fiske mendefinisikan secara singkat tentang penanda, 

petanda, denotasi, konotasi, dan mitos dalam bukunya Cultural and 

Communication Studies (1990, 118:121). 

1. Penanda 

  Penanda merupakan citraan atau kesan dari sesuatu 

yang bersifat verbal atau visual. Seperti suara, tulisan dan 

benda, atau citra aktual dari suatu benda atau gambar. 

2. Petanda 

  Petanda merupakan konsep abstrak atau makna 

yang dihasilkan oleh tanda. 

3. Denotasi 

  Denotasi merupakan hubungan eksplisit antara 

tanda dengan refrensi atau realitas dalam pertandaan. 
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4. Konotasi

Konotasi merupakan aspek makna yang berkaitan 

dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan 

ideologi. 

5. Mitos

Mitos merupakan cerita yang digunakan suatu 

kebudayaan untuk menjelaskan atau memahami beberapa 

aspek dari realitas dan alam. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori Roland Barthes 

untuk mengetahui bagaimana representasi dari pria modern dalam 

web series Axelerate The Series: The Untold Story. 

2.8 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada representasi 

pria modern dalam Web Series Axelerate The Series : The Untold Story. 

Peneliti ingin mengungkapkan penggambaran pria modern yang 

disampaikan melalui audio (dialog) dan visual (gesture) berdasarkan ciri-

ciri pria modern dalam aspek non-materiil. Aspek non-materiil meliputi 

aspek yang tidak tampak seperti individualitas, materialistis, rasionalistis, 

disiplin, rajin, adil, jujur, berpikiran terbuka atau open minded, percaya 

diri, peka, menghargai waktu dan orang lain, berani menyatakan pendapat 

ataupun menerima pendapat orang lain, pekerja keras, percaya pada 

IPTEK, dan menjunjung tinggi keadilan. 




