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   BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Film Sebagai Komunikasi Massa  

Komunikasi Massa berasal dari pengembangan kata Media of Mass 

Communication (media komunikasi massa).  Media Massa yang dimaksud 

adalah media yang merupakan pengembangan dari teknologi modern. 

Menurut Nurudin  (2007:4)  menyebutkan komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Dalam hal 

ini terdapat dua pengertian dalam  memahami kata “Massa” yaitu dalam 

pengertian umum dan dalam pengertian Komunikasi. Menurut Nurudin, 

arti kata Massa dalam artian umum memiliki arti sebagai sebuah individu 

yang berkumpul disuatu tempat untuk melakukan sesuatu hal. Pengertian 

ini dinilai mendakati arti secara sosiologis. Sedangkan pengertian  Massa 

dalam  ranah Komunikasi adalah menunjuk pada penerimaan pesan yang 

berkaitan dengan media massa. Media Massa dalam Komunikasi Massa 

meliputi media elektronik (radio, televisi), media cetak (koran, surat kabar, 

majalah, tabloid), buku dan film.  

Menurut Stanley J. Baran komunikasi massa adalah sebuah proses 

dalam menciptakan kesamaan antara media massa dengan khalayak 

mereka (2011:7).  Sedangkan menurut Vivian menyebutkan bahwa 

komunikasi massa adalah proses penggunaan sebuah meium massa untuk 

mengirim pesan kepada audien yang luas untuk tujuan memberi informasi 

yang menghibur atau membujuk. Menurutnya, Komunikasi Massa juga 
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memiliki ciri dari komunikasi massa yaitu  sebuah pesan dapat diterima 

atau dijangkau oleh ribuan atau bahkan jutaan orang secara serentak   

(2008 :450).  

Dalam mempelajari Ilmu Komunikasi, dikenal memiliki beberapa 

Model-model proses Komunikasi sebagai usaha untuk memahami 

bagaimana proses Komunikasi tersebut bekerja. Salah satu model yang 

cukup sering digunakan adalah model milik Harold Lasswell yang 

merupakan seorang ahli Komunikasi digenerasi awal. Model milik 

Lasswell tersebut hanya berupa kata-kata tanpa diagram, yaitu : Siapa 

mengatakan apa? Lewat saluran mana? Kepada siapa? Apa efeknya?. 

Model ini begitu  dikenal dikalangan akademisi Ilmu Komunikasi. Dengan 

adanya model tersebut maka terbentuklah dasar-dasar dalam proses 

komunikasi meliputi :  

a. Stimulasi : dasar ini muncul dari banyak hal yang semuanya 

dapat diindra. Pemandangan, melihat orang menari, mencium 

wewangian merupakan salah satu dari ragam stimuli.  

b. Transmisi : pesan merupakan representasi pikiran, dalam 

komunikasi massa, pesan akan dikodekan dan dipasangkan 

pada alat yang cocok untuk transmisi pesan. Singkatnya 

transmiri merupakan proses mengartikan pesan berkode 

menjadi pesan yang dapat diterima oleh khalayak umum 

c. Decoding : proses penerimaan pesan yang telah dikirim oleh 

transmiter. Penerima pesan disini adalah orang yang melihat & 

mendengar pesan tersebut.  
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d. Internalisasi : Sumber dan penerima harus sama-sama memiliki 

kesamaan pemikiran, hal ini supaya terjalinnya komunikasi 

yang baik. Dekoding harus memahami betul bagaimana 

karakteristik audience, sehingga dapat dengan mudah 

menyampaikan pesan dengan kode yang akurat dan 

menghasilkan efek yang diinginkan. Singkatnya Internalisasi 

adalah memahami pesan yang telah dikodekan. 

(Vivian , 2008:455-460) 

Dalam menjalankan proses Komunikasi Massa terdapat 2 peran 

utama yang mempengaruhi pesan yaitu  

a. Gatekeeper : komunikator merupakan elemen yang penting 

dalam berjalannya proses komunikasi massa. Gatekeeper juga 

disebut dengan produser siaran, dimana yang memiliki 

wewenang dalam menghentikan, mengubah pesan, 

memutuskan konten yang akan disiarkan, dan mengambil 

keputusan tentang yang akan diangkat pada media. Tanggung 

jawab gatekeeper sangat besar, karena gatekeeper lah yang 

membentuk pesan untuk sampai kepada audience. Jika 

gatekeeper melakukan kesalahan, proses komunikasi massa 

akan terganggu.  

b.  Regulator : perseorangan atau institusi nonmedia yang 

mempengaruhi komunikasi massa sebelum pesan tersebut 

sampai pada audience. Regulator berwenang untuk 

memberikan deda kepada media massa jika kedapatan 
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menyiarkan konten-konten yang tidak pantas. Regulator juga 

disebut dengan pressure group atau kelompok penekan   

(Vivian , 2008:460). 

Komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang 

menjangkau audience secara luas, global dan serempak. Kesempatan atas 

„booming‟ nya suatu berita jika disiarkan melalui media massa juga lebih 

besar, karena khalayak luas menganggap berita yang disiarkan pada media 

massa adalah berita yang penting. Sehingga media massa dikatakan 

berhasil jika mampu menggerakkan khalayak umum sesuai dengan tujuan 

mereka. Adapun hasil dari komunikasi massa meliputi :  

a. Amplifikasi   : suatu cara untuk memperbesar pesan yang akan 

disampaikan kepada khalayak, cara ini tidak mungkin dilakukan 

dengan komunikasi hubungan maupun komunikasi 

interpersonal. Amplifikasi juga disebut sebagai cara 

menyebarkan pesan.  

b. Tanggapan : komunikasi massa merupakan sebuah proses yang 

berputar kembali ke sumber pesan (komunikator). Singkatnya, 

tanggapan berarti si penerima pesan memberikan tanggapan 

kepada si pengirim. Ketika penerima pesan sudah menerima dan 

memahami pesan, ia akan memberikan feedback (umpan balik).  

c. Efek : Tujuan dibentuknya sebuah komunikasi massa adalah 

dalam proses penyampaian pesan dapat menimbulkan sebuah 

efek. Semakin luasnya audience dalam proses komunikasi massa 
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semakin kuat efek potensial pesan, namun dikarenakan 

berpotensi menimbulkan efek yang besar, perlu adanya 

pemahaman mendalam tentang proses-proses yang 

menimbulkan efek tersebut (Vivian, 2008:462-464).  

2.1.1  Perkembangan Film  

Film merupakan salah satu sarana hiburan yang sedang populer 

dikalangan masyarakat Indonesia. Dunia perfilm an semakin lama juga 

semakin mengalami peningkatan mutu dan kualitas dari segi SDM dan 

cinematography. Sebagian anak muda saat ini sangat menyukai menonton  

film yang diputar di gedung bioskop atau dengan nama lain film teatrikal. 

Yang dimaksud dengan film teatrikal ini adalah film yang diproduksi 

secara mekanik yang secara teknik berbeda dengan film yang ditayangkan 

ditelevisi (sinema elektronik).  

Sejarah perfilman Indonesia mencatat bahwafilm dengan judul 

“Lely Van Java” menjadi film pertama negeri ini yang diproduksi di 

Bandung oleh seseorang bernama David. Disusul kemudian pada tahun 

1927/1928 film dengan judul “Eulis Atjih” diproduksi oleh Krueger 

Corporation. Pada tahun 1930, masyarakat Indonesia telah disuguhkan 

film-film berjudul “Loetoeng  Kasaroeng”, “Si Conat dan “Pareh”. Namun 

hingga tahun itu film yang ditayangkan masih merupakan film bisu,yaitu 

film yang tidak memiliki suara dan yang mengusahakan film-film diatas 

adalah orang-orang Belanda dan Cina. Sedangkan film bicara pertama 

Indonesia berjudul “Terang Boelan” yang diperankan oleh Roekiah dan 
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R.Mochtar berdasarkan naskah yang disusun oleh penulis Indonesia 

bernama Saerun. Film ini merupakan hasil adaptasi dari film Amerika 

Serikat yang berjudul The Jungle Princess karya Wilhelm Thiele pada 

tahun 1936. Dengan adanya Perang Asia Timur Raya pada penghujung 

tahun 1941 dunia perfilman di Indonesia berubah, Jepang mengambil alih 

beberapa perusahaan perfilman seperti Wong Brothers, South Pacific, dan 

Multi Film yang diubah namanya menjadi “Nippon Eiga Sha” dibawah 

pengawasan Sendenbu (balatentara Jepang) dengan dikepalai oleh Nippon 

dan diwakili oleh R.M. Soetarto. Nippon EighaSha memproduksi film 

berita yang diberi judul “Djawa Baharu” yang kemudian dirubah menjadi 

“Nippon Hodo”, film-film dokumenter, film feature dan lain-lain.  

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah bangsa Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaannya maka dunia perfilman pun juga 

terbebas dari penjajahan.  Tanggal 6 Oktober 1945 secara resmi Nippon 

Eiga Sha diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia 

yang diwakili oleh R.M Soetarto dan pihak Jepang diwakili oleh Ishimoto. 

Sejak tanggal itu pula lahirlah Berita Film Indonesia (BFI).  Perjuangan 

industri film di Indonesia tidak berhenti sampai disitu, saat pemerintahan 

Indonesia berpindah menuju Yogyakarta, BFI juga memindahkan 

kegiatannya ke Surakarta dan berjalan dengan baik. Maka saat itu gedung, 

studio dan laboraturium milik BF3 diduduki oleh tentara Nica. Sehingga 

sarana dan prasarana digunakan oleh Regeerings Film Bedrijf bersama-

sama dengan South Pacific Film Co membuat film dokumenter, film berita 

dan film cerita. Pada tahun 1950, setelah kedaulatan diserahkan kepada 
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Pemerintah Indonesia sepenuhnya Regeerings Film Bedrijf diserahkan 

kepada Republik Indonesia Serikat yang kemudian dirubah namanya 

menjadi Perusahaan Pilm Negara (P.P.N) dibawah pengawasan 

Kementrian Penerangan.  Saat pemerintahan Indonesia kembali lagi ke 

Jakarta, BFI turut kembali dan bergabung menjadi satu dengan PPN 

kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Film Indonesia (P.F.N) 

Dalam menginjak 5 dekade perjalanan industri film Indonesia 

nampaknya mulai mengalami perkembangan, ditandai dengan semakin 

banyaknya sineas film yang membentuk perusahaan-perusahaan film. 

Pelopor perusahaan film yang telah berdiri sejak zaman revolusi adalah 

“Sticoting Hiburan Mataram” kemudian disusul oleh Perusahaan Film 

Nasional (PERFINI) yang dipimpin oleh Usmar Ismail dan Persatuan Artis 

Republik Indonesia (PERSARI) yang dipimpin oleh Djamaludin Malik. 

Kemudian muncul perusahaan-perusahaan perfilman seperti Surya Film 

Trading, Java Industrial Film, Bintang Surabaya, Tan & Wong Brothers 

Film Corp, Golden Arrow, Ksatrya Dharma Film dan Benteng Film.  

Sebagai salah satu media hiburan, film juga memberikan pengaruh 

besar pada para penontonnya seperti perubahan sudut pandang dalam 

melihat suatu fenomena, memberikan pengetahuan baru, mengubah citra 

positif menjadi negative dan sebaliknya. Selain memberikan pengaruh 

dalam berfikir dan cara pandang film juga memberikan pengaruh besar 

pada jiwa manusia. Pengaruh terhadap jiwa disebabkan karena bagaimana 

kondisi gedung bioskop saat film tersebut diputar. Umumnya lampu-lampu 

dalam gedung akan dimatikan supaya penonton hanya fokus pada 
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tayangan didepannya. Dengan jumlah penonton yang terbatas didalam 

gedung serta tempat duduk yang dibuat nyaman akan membuat penonton 

merasa nyaman dan merasa siap menikmati alur cerita yang ada 

dihadapannya. Seluruh mata dan perhatian akan terfokus dan tercurahkan 

dalam film itu. Penonton juga bisa mengekspresikan perasaannya dengan 

bebas, tertawa,  menangis, duduk semaunya tanpa ada orang yang melihat 

dan memperhatikan. Dalam hal ini terkadang emosi penonton terbawa 

pada alur cerita yang ditampilkan. Dengan perpaduan teknik perfilman, 

gambar-gambar yang nyata, sound effect yang terdengar jelas & detail 

semakin mendekati bahwa kejadian tersebut memang benar-benar terjadi 

dihadapan penonton (Effendy, 2003 : 63).  

Menikmati film tidak sama dengan menikmati membaca novel, jika 

membaca novel pembaca dituntut untuk membuat ruang imajinasi 

tersendiri dalam film penikmat bersifat pasif. Film memberikan tanggapan 

yang terjadi antara pelaku terhadap alur cerita.,film menggambarkan 

secara detail seperti tingkah laku, gaya berpakaian, suara para pemain dan 

semua yang berkaitan dengan alur cerita yang dihidangkan.  
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2.1.2 Jenis-jenis Film  

a.  Film Cerita (Story Film)  

Film cerita adalah film yang menampilkan sebuah cerita yang 

lazimnya dimainkan dalam gedung bioskop selain itu pemeran yang 

dilibatkan dalam film cerita ialah aktor dan aktris ternama. Film jenis 

ini diproduksi dan didistribusikan sebagai barang dagangan dan dapat 

dinikmati oleh publik dimana saja. Dengan banyaknya kompetitor 

dalam memproduksi film cerita menjadikan para kreator film 

berlomba untuk menampilkan film yang semenarik mungkin dan 

cerita yang sebaik mungkin. Selain itu para sineas film tidak jarang 

menghabiskan dana yang besar dalam  memproduksi sebuah film, 

karena film yang sukses akan menghasilkan uang dengan sukses pula.  

Dalam film cerita harus menyajikan sebuah cerita yang mengandung 

unsur-unsur yang dapat menyentuh perasaan manusia. Menurut Onong 

Uchjana menyebutkan bahwa Film yang bersifat auditif visual,  

disajikan kepada publik berbentuk gambar yang memiliki suara yang 

dapat didengar dan dapat dinikmati merupakan suatu medium yang 

bagus untuk mengolah unsur-unsur yang ada. Unsur sexs dan 

kejahatan merupakan unsur yang menarik dan mendapat respon besar 

pada masyarakat. Unsur-unsur tersebut  dapat membuat publik 

berekspesi seperti tertawa terbahak-bahak, menangis terisak, marah, 

seih, dongkol, iba, gembira, tegang dan lain-lain. 
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b. Film Berita (Newsreel) 

Film berita adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar 

terjadi. Kerena bersifat berita maka film yang disajikan kepada publik 

harus benar-benar memiliki unsur berita (newsvalue). Jika 

dibandingkan dengan media berita seperti radio, koran dll film berita 

dirasa tidak memberikan informasi yang aktual. Proses penyebaran 

film berita ini menggunakan TV karena lebih cepat dibandingkan jika 

ditayangkan pada bioskop-bioskop.  

c. Film Dokumenter  

Film Dokumenter adalah film yang menitikberatkan pada fakta atau 

peristiwa yang rerjadi. Berbeda dengan film berita yang dituntut 

memiliki newsvalue untuk ditunjukkan kepada publik dalam waktu 

yanng sesingkat-singkatnya dan pengerjaannya dituntut untuk cepat 

sehingga terkadang mutunya sering tidak memuaskan. Dalam film 

dokumenter ini merupakan film yang dibuat berdasarkan pemikiran 

dan persiapan yang matang. Terkadang Film Dokumenter terkesan 

menjemukan dikarenakan dibuat tanpa penambahan dialog atau reka 

adegan sehingga menampilkan cerita yang apa adanya. Dalam 

pembuatan suatu film dokumenter, kreator film dituntut untuk usaha 

keras dalam berimajinasi, karena sulit sekali membuat publik untuk 

tertarik pada jalan cerita dan membuat mereka terhibur.  

d. Film Kartun (Cartoon Film)  

Film kartun merupakan film yang menggunakan lukisan atau gambar 

yang dibuat seolah-olah hidup. Tokoh-tokoh film kartun seperti 
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Donald Duck, Mickey Mouse, Minie Mouse, Snow White, Rapunzel 

pasti ceritanya sering muncul di televisi. Bahkan nama industri 

pembuat film kartun seperti Walt Disney, Pixart, maupun Warner 

Bross yang karyanya sering lalu-lalang di bioskop maupun televisi. 

Tidak jarang tokoh kartun ternama seperti Elsa & Anna, Cinderella, 

Mickey & Minnie Mouse banyak digunakan untuk memegang peranan 

dalam periklanan. Selain itu para tokoh tersebut tidak jarang dibuat 

dalam bentuk fisik (Boneka) yang bisa dimainkan oleh  anak-anak.   

Walt Disney sendiri menciptakan Mickey Mouse pada tahun 1928 

yang menjadikannya terkenal karena tokoh dan ide cerita yang khas. 

Sehingga banyak perusahaan dari berbagai negara yang juga membuat 

film kartun namun gaya serta jalan cerita merupakan tiruan dari 

Disney. Sosok yang memperkenalkan film kartun kepada publik 

bukanlah Walt Disney, Emile Cohl, telah membuat film kartun 

berjudul Phantasmagora pada tahun 1908. Satu tahun kemudian 

disusul dengan seorang berkebangsaan Amerika bernama Winsor Mc. 

Cay menciptakan film kartun yang mengisahkan tentang seekor 

dinosaurus bernama Gertie dan pada tahun 1913 terciptalah film 

kartun karya Uni Soviet berjudul Si Belang dan Si Semut kerya 

Ladislas Starevitch (Effendy, 2003 : 65-68).  
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 Menurut Heru Effendy, jenis film terbagi lagi menjadi beberapa 

bagian yaitu : 

a. Film Cerita Pendek  

Film ini berdurasi dibawah 60 menit, film ini biasanya dibuat oleh 

mahasiswa/mahasiswi yang sedang belajar membuat film sebagai batu 

loncatan sebelum memproduksi film dengan durasi yang lebih 

panjang.  Beberapa negara yang menggunakan film cerita pendek 

sebagai Laboratorium Eksperimen bagi mahasiswa/mahasiswinya 

adalah  Jerman, Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Namun ada 

sebagian orang yang mendalami dan mengkhususkan diri mereka 

sebagai pembuat film cerita pendek, nantinya film ini akan dipasok 

kepada televisi-televisi.  

b. Film Cerita Panjang  

Film cerita panjang umumnya berdurasi diatas 90-100 menit. Film 

cerita panjang sering kita jumpai di putar pada bioskop-bioskop, 

beberapa film seperti Harry Potter and The Deadly Hallows  atau 

beberapa film box office memiliki durasi sekitar 120-150  menit.  

c. Profil Perusahaan (Corporate Profile) 

Film ini dibuat berdasarkan kepentingan dari suatu perusahaan. 

Biasanya profil perusahaan dibuat untuk memperkenalkan suatu 

perusahaan kepada publik, perbaikan citra, maupun sebagai cara untuk 

me maten kan suatu produk. Contoh profil perusahaan yang tayang 

ditelevisi adalah Usaha Anda yang ditayangkan di SCTV. 
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d. Iklan Televisi (TV Commercials) 

Film ini biasanya dibuat untuk memperkenalkan sesuatu yang 

disampaikan demi penyebaran sebuah informasi. Film ini biasanya 

digunakan untuk menginformasikan suatu produk /  layanan 

masyarakat (public service announcement). Iklan produk biasanya 

menampilkan produk secara jelas secara audio visual namun  

disampaikan secara singkat. Sedangkan layanan masyarakat dibuat 

untuk menghimbau audience supaya memiliki kepedulian tinggi 

terhadap fenomena sosial yang menjadi tema. Sehingga biasanya iklan 

layanan masyarakat umumnya menampilkan produk secara implisit.   

e. Program Televisi 

Sasaran utama program ini adalah audience televisi. Program televisi 

sendiri dibagi menjadi 2 yaitu cerita dan noncerita. Dalam cerita 

nantinya akan dibagi menjadi 2 yaitu fiksi dan nonfiksi. Dalam 

kelompok fiksi, televisi memproduksi sinetron (sinema elektronik), 

FTV (Film Televisi), TV series maupun film cerita pendek. Sedangkan 

kelompok nonfiksi memproduksi film dokumenter atau biografi 

seorang tokoh ternama.  Kemudian dalam  program noncerita sendiri 

memproduksi variety show, reality show, TV quiz, talkshow dan 

berita.  

f. Video Klip 

Video klip dibuat sejatinya ialah sebagai media produser musik untuk 

memperkenalkan lagu, makna yang terkandung dalam lagu maupun 

penyanyi/band yang menyanyikan lagu tersebut. Video klip sendiri 



22 
 

dipopulerkan pada saluran MTV pada tahun 1981. Beberapa rumah 

produksi  di Indonesia memilih menjadikan Video Klip sebagai bisnis 

utama dan mengklaim bahwa mereka sangat profesional dalam 

bidangnya. Hal ini juga didukung dengan semakin pesatnya industri 

pertelevisian swasta di Indonesia dan juga media sosial yang semakin 

mempermudah dalam penyebaran video klip sendiri (Effendy, 2009 : 

3-6).  

2.1.3 Genre Film Horor  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) genre memiliki arti 

jenis, tipe atau  kelompok. Sedangkan kata Horor sendiri memiliki arti 

sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat. 

Film merupakan media penyampai pesan yang dikemas secara menarik 

melalui dialog dan alur cerita yang disajikan. Film sendiri dibagi menjadi 

beberapa jenis ada genre action (laga) yang ceritanya didominansi dengan 

adegan-adegan perkelahian, genre komedi dengan alur cerita yang lucu, 

genre romansa yang menonjolkan sisi keromantisan dalam sebuah 

hubungan, genre petualangan (adventure) yang menceritakan tentang 

sebuah perjalanan dan juga genre horor yang ceritanya dibuat untuk 

menakut-nakuti atau menimbulkan rasa takut bagi penontonnya. Filmsite 

yang merupakan situs review/pengulas film juga membahas tentang genre 

film horor, Filmsite menyebut jika film horor merupakan film yang 

meresahkan dan di direct untuk menakut-nakuti dan membuat panik, 

menyebabkan ketakutan dan kegelisahan, dengan akhir yang dibuat 
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mencekam atau menghibur. (Filmsite. 2017. Horror Film. 

www.filmsite.org/horrorfilm.html diakses pada 21 Februari 2018).  

Menonton film horor sendiri dapat memberikan gambaran & 

pengalaman serta keterbukaan dalam situasi yang mencekam dan 

menakutkan tanpa mengalaminya secara nyata. Dalam menonton film 

horor sendiri, kekuatan irasional dari suasana film tersebut harus 

dikalahkan oleh pikiran sehingga terkadang akhir cerita dalam film horor 

digambarkan menjadi tenang, kembali ke kehidupan yang nyaman, dan 

kembali normal setelah mengalami kejadian yang mengerikan.  

Filmsite (2017)  mengulas film horor yang pertamakali muncul 

pada tahun 1896 yang disutradarai oleh Georges Meiles dengan judul Le 

Manoir Du Diable atau Istana Berhantu. Film ini merupakan film bisu 

yang menceritakan tentang pertemuan dengan sosok iblis dan makhluk 

jadi-jadian lainnya yang dikemas secara komikal. Film ini berdurasi lebih 

dari 3 menit sehingga dianggap ambisius pada jamannya. Selain itu film 

horor asal Amerika Serikat yang ditayangkan pada tahun 1910 berjudul 

Frankestein yang disutradarai oleh J.Searle Dayle merupakan film horor 

pertama yang menggunakan tokoh monster sebagai sosok menyeramkan 

dalam film. Memasuki tahun 1930an film horor memasuki masa klasik di 

Hollywood, tokoh menyeramkan yang dimunculkan lebih beragam dan 

menyeramkan pada jamannya, vampire nampaknya masih menjadi tokoh 

menyeramkan favorit publik kala itu kemudian muncul tokoh ilmuan gila, 

manusia tak terlihat/transparan, monster tumbuhan dan penyihir tua.  

http://www.filmsite.org/horrorfilm.html
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Di Indonesia sendiri film horor pertama yang dibuat adalah Doea 

Siloeman Oeler Poeti en Item pada tahun 1934 dan diproduksi oleh Cino 

Motion Picture dan di sutradarai oleh The Teng Chun. Film ini muncul 

setelah sewindu diputarnya film berjudul “Loetoeng Kasaroeng”.  Legenda 

masyarakat Cina memang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

Cina peranakan Timur Asing. The Teng Chun juga menampilkan siluman 

dalam dua film horor lainnya yaitu Ang Hai Djie da Tie Pat Kai Kawin 

pada tahun 1935. Alhasil selera publik saat itu terpengaruh berdasarkan 

apa yang ditampilkan oleh berbagai kelompok sandiwara. Menurut Armijn 

Pane pertunjukan semacam itu bertujuan sebagai sarana eskapisme bagi 

kelompok untuk melupakan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. 

Sehingga beberapa pertunjukan memiliki alur cerita yang dekat dengan 

kehidupan sehari-hari misal hal-hal ghaib yang ganjil, mitos, dongeng, 

ataupun cerita rakyat dari negara lain. Pada tahun 1937 setelah kesuksesan 

film “Terang Boelan” terjadi migrasi besar-besaran dari pemain 

sandiwara ke dunia film tak terbendung. The Teng Chun kemudian 

membangun sebuah industri perfilman yaitu Jawa Industrial Film yang 

pada rentang tahun 1940-1941 menghasilkan 15 film yang salah satunya 

merupakan film horor berjudul “Tengkorak Hidoep” karya Tan Tjoei 

Hock pada tahun 1941. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang 

pendekar dalam perjalanan ke pulau angker, penonton dibuat terkesima 

dengan efek yang dihasilkan misalnya kuburan yang disambar petir dan 

kerangka manusia yang bisa bergerak.  



25 
 

Industri perfilman Indonesia nampaknya semakin berkembang, 

terbukti telah diproduksi sebanyak 40 judul film pada tahun 1951. Namun 

Genre Film Horor kembali bangkit pada tahun 1971 dengan adanya film 

berjudul “Lisa” karya M. Syariefuddin serta Beranak Dalam Kubur karya 

Awaludin dan Ali Shahab yang merupakan film debut perdana aktris 

kenamaan Suzanna. Kesuksesan film Beranak Dalam Kubur menjadikan 

PT Tidar Jaya mengalami keuntungan besar, sehingga rumah produksi 

tersebut semakin giat dalam memproduksi film-film bergenre horor. Pada 

rentang tahun 1972-1980 sekitar 22 judul film horor telah diproduksi 

kemudian selang satu dekade angka produksi meningkat 4x lipat. 

Kemudian pada tahun 1981-1991, muncul setidaknya 84 judul film horor, 

16 diantaranya dibintangi oleh Suzanna.  

Dikarenakan film horor lahir dan berkembang pada masa 

pemerintahan Orde Baru, para produsen film harus beradaptasi dengan 

kondisi sosial maupun politik negara saat itu. Militer pun mengontrol ketat 

konten yang dibuat oleh media massa seperti koran, radio, televisi dan dan 

film. Ditengah masa ini lah film horor tumbuh pesat. Film yang diproduksi 

berkisar tahun 1970-199a memiliki latar  cerita masyarakat pedesaan 

dengan balutan unsur komedia,  kekerasan dan seksualitas. Publik kala itu 

disuguhi film-film dengan pemeran utama Suzanna sehingga publik 

memandang Suzanna sebagai aktris yang cantik, memiliki aura mistis,  

bertubuh molek, berani beradegan panas dan totalitas dalam memainkan 

peran, sehingga gelar Ratu Horor Indonesia disematkan kepadanya. 

Namun kesuksesan film horor era tersebut tidak lepas dari adanya 
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komedian legendaris semacam Bokir. Suzanna dan Bokir seringkali 

berduet dalam satu produksi film bersama, mereka sebagai kesatuan yang 

manis dalam sebuah film horor komedi. Contohnya saat beradu akting 

pada film Sundel Bolong sekitar tahun 1981 yang selalu mengingatkan 

dengan kalimat  “Bang, Bang Bokir” tentunya dengan nada pengucapan 

yang datar khas ala Suzanna, Nyi Blorog (1982), Malam Jumat Kliwon 

(1986), Ratu Buaya Putih (1988) dan Wanita Harimau (1989).  Cerita-

cerita dalam film tersebut diangkat berdasarkan dengan keseharian 

masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan ikon-ikon di dunia film 

horor saat itu, Kuntilanak, Sundel Bolong, Pocong, Genderuwo hingga 

Nyi Roro Kidul hadir menjadi tokoh utama dalam film.  

Pemerintah juga ikut campur dalam dunia perfilman Indonesia, 

pada tahun 1972 pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi 

masuknya film asing ke Indonesia, tercatat sebanyak 700-800 judul film 

masuk ke Indonesia pada tahun tersebut.  Selain diterapkannya kebijakan 

tersebut pemerintah juga membuat Kode Etik Produksi Film Indonesia 

pada tahun1981, dimana setiap film nasional yang akan ditampilkan ke 

publik harus senantiasa menjaga moral bangsa. Sehingga para rumah 

produksi film-film horor mensiasati kebijakan pemerintah ini dengan 

menampilkan ustad/ulama yang memberikan wejangan-wejangan rohani 

pada tiap akhir film, terkadang para ulama/ustad ini juga berakting 

menjadi pelindung dari serangan-serangan ghaib pada alur cerita. Dari hal 

ini bisa disimpulkan bahwa sehebat apapun kekuatan ghaib tersebut akan 



27 
 

kalah dan tunduk kepada Yang Maha Kuasa yang kehadirannya 

diwakilkan oleh para tokoh Ustad dan Ulama tersebut.  

Film Horor tahun 1970‟an juga memiliki pandangan negatif atau 

kecurigaan terhadap modernisasi yang digambarkan dengan “Kota”. 

Imbasnya segala macam hal yang berbau modern/kota akan menganggu 

kenyamanan kehidupan di pedesaan. Misalnya dalam film Beranak Dalam 

Kubur (1971), menceritakan niat jahat Dhora yang akan mencelakai Lila 

yang baru saja pulang dari Jakarta menuju kampung halamannya yaitu 

desa Ciganyar. Sedangkan pada film Malam Satu Suro (1988), 

menceritakan tentang pemuda Jakarta bernama Bardo Ardiyanto yang 

mendadak kaya setelah menikah dengan sundel bolong bernama Suketi.  

Menjelang tahun 1990‟an muncul berbagai stasiun tv swasta yaitu 

SCTV, RCTI, Indosiar, ANTV, TPI dll. Publik seolah mendapatkan 

sebuah hiburan baru yang lebih fresh dan beragam sehingga perlahan 

minat publik terhadap film menurun. Sehingga dunia perfilm an pun 

mengalami kemunduran, ditambah dengan krisis moneter yang terjadi di 

Indonesia pada bulan Mei 1998. Situasi ini semakin membuat industri 

perfilman harus vakum dalam waktu yang tidak bisa dipastikan.  

Setelah mengalami keterpurukan yang panjang, pada tahun 2000‟an 

genre horor kembali dilirik oleh publik setelah adanya program televisi 

berjudul Dunia Lain yang ditayangkan di Trans TV. Kemudian banyak 

televisi lain yang mengekor dan ikut membuat program acara serupa. 

Melihat adanya trend ini dijadikan peluang oleh Jose Poernomo dan Rizal 
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Mantonavi untuk memproduksi film bergenr horor berjudul Jelangkung 

pada tahun 2001. Film ini terbilang sukses dengan mendatangkan 1,5 juta 

penonton selama diputar dilayar lebar, dan meraup keuntungan yang besar. 

Trend yang sedang digandrungi oleh anak muda ini terus 

berlangsung, hal ini tentunya dijadikan sebagai peluang bagi sineas muda 

Indonesia. Setelah film Jalangkung yang berhasil sukses muncullah film-

film horor lainnya seperti Hantu (2007) karya Adrianto Sinaga, Pulau 

Hantu (2007) karya Jose Purnomo ataupun Air Terjun Pengantin (2009) 

karya Rizal Mantovani. Berbagai macam warna pun ditambahkan untuk 

menarik minat publik kepada film, mulai dari adanya bumbu seks, komedi, 

dan menyusupkan para bintang porno dunia menjadi salah satu pemain 

dari film tersebut. Sebut saja Melanie Ariyanto dan Rony Dozer dalam 

film Jalangkung (2001), Nia Ramadhani dan Mastur dalam Suster Ngesot 

(2007), serta Dewi Persik dengan Rizky Mocil dalam Setan Budeg (2008). 

Beberapa bintang panas luar negeri juga turut berseliweran dilayar lebar 

Indonesia, misalnya Rin Sakuragi dalam Suster Keramas (2009), Maria 

Ozawa dalam Hantu Tanah Kusir (2010), serta Sora Aoi dalam Suster 

Keramas 2 (2011) yang semuanya berasal dari Jepang. Tidak hanya 

pornstar Jepang yang didatangkan, ada Tera Patrick dan Sasha Grey asal 

Amerika Serikat yang ikut berperan dalam film Rintihan Kuntilanak 

Perawan (2010) dan Pocong Mandi Goyang Pinggul (2011).  Biaya 

produksi yang murah dengan jaminan membludaknya penonton 

menjadikan genre horor dengan bumbu seks & komedi semakin menjamur 

di Indonesia. Film horor jenis ini sengaja dibuat untuk menyasar anak 



29 
 

muda di era globalisasi. Diceritakan dalam setiap film, para pemeran 

mencari sarana pelarian pada hal-hal yang berbau mistis (permainan, 

benda/pusaka, mantra dll) yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Film-

film horor ini memiliki sifat “menjelajah” dengan tetap menonjolkan sisi 

tabu di tempat-tempat ternama diberbagai sudut perkotaan. Alhasil, 

beberapa tokoh hantu mulai bermigrasi yang berawal hanya „menghantui‟  

perdesaan yang asri,berpindah ke sudut-sudut kota besar bahkan ibu kota. 

Para Sineas juga dengan kreatif mengemas film dengan judul yang 

menggambarkan perkotaan, misal Terowongan Casablanca, Taman 

Lawang, Mall Klender (2014), Hantu Jeruk Purut (2006), Rumah Kentang 

(2012), dan Taman Langsat Mayestik (2014) dimana lokasi-lokasi tersebut 

merupakan nama salah satu infrastruktur atau pusat hiburan ternama yang 

ada di Jakarta.  

Memasuki tahun 2012, film horor mulai mengalami penurunan 

peminatan, dari  19 film horor hanya mampu meraih 2,99 juta penonton. 

Hal ini menjadi suatu pencapaian angka terburuk bagi dunia perfilman 

dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2008 diproduksi 19 judul film horor 

dengan pencapain penonton sebanyan 7,6 juta penonton. Satu tahun 

kemudian, pada 2009, diproduksi 22 judul film horor dengan total 

pencapaian 7,23 juta penonton. Kemudian menurun pada tahun 2010, 

dengan diproduksi 19 judul film dengan 4,53 juta penonton, dan pada 

2011 terproduksi 10 film horor dengan 2,42 juta penonton (Paramita. 

2016. Jejak Film Horor Nusantara www.cinemapoetica.com//jejak-film-

horor-nusantara/ diakses pada 22 Februari 2018). Berdasarkan data diatas 

http://www.cinemapoetica.com/jejak-film-horor-nusantara/
http://www.cinemapoetica.com/jejak-film-horor-nusantara/
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bisa disimpulkan bahwa publik mulai jenuh dengan komposisi film yang 

selalu mencampurkan legenda masyarakat dengan unsur seksual, 

kekerasan dan komedi. Semakin berkembangnya waktu, teknologi dan 

pola pikir public sedikit banyak juga mengubah definisi dari ketakutan itu 

sendiri. Bisa jadi publik saat ini merasa tidak takut dan menganggap hal 

biasa ketika disuguhkan film-film pada era Suzanna. Sehingga definisi 

ketakutan berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan trend pasar.  

2.2 Konstruksi Budaya  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konstruksi 

diartikan sebagai susunan, model, tata letak suatu bangunan atau juga bisa 

diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau 

kelompok kata. Sedangkan menurut kamus komunikasi, definisi 

konstruksi adalah suatu konsep yakni abstraksi sebagai generalisasi dari 

hal-hal khusus yang dapat diamati dan diukur (Effendy, 1989 :264).  

Budaya merupakan bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang 

berarti cinta, karsa dan rasa. Kata “budaya” sendiri berasal dari bahasa 

Sansekerta yaitu budhayah yang memiliki arti “budi” atau “akal”.  Kata 

Budaya dalam bahasa Inggris berasal dari kata culture , sedangkan dalam 

bahasa Belanda disebut dengan cultuur, selain itu dalam bahasa Latin 

berasal dari kata colera. Colera sendiri memili arti sebagai mengolah, 

mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah (bertani). 

Pengertian-pengertian tersebut kemudian berkembang dalam arti culture, 
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yaitu kemampuan manusia dalam berpikir dan beraktivitas untuk 

mengolah, menjaga dan mengubah alam.   

Harris (dalam Baran, 2011 : 10) menjelaskan,  Budaya adalah 

pembelajaran sosial yang diperoleh dari tradisi dan gaya hidup para 

anggota masyarakat, seperti terpola, cara berpikir, perasaan, dan cara 

bertindak. Sedangkan menurut Herkovits, budaya adalah bagian dari 

lingkungan hidup yang diciptakan manusia (Keesing, 1999 : 68). Budaya 

juga dapat merangkul seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat materiil 

maupun non materiil. Sebagian besar ahli mengemukakan jika teori 

evolusionisme mempengaruhi suatu kebudayaan, dimana teori ini 

menyatakan jika suatu kebudayaan yang sederhana dapat berkembang 

menjadi yang lebih luas dan kompleks. 

Dalam suatu budaya pastinya mengandung substansi (isi) utama 

berwujud abstrak yang diambil dari berbagai macam ide dan gagasan 

manusia yang muncul sehingga memberi jiwa/roh pada masyarakat 

sendiri. Substansi utama tersebut meliputi : 

a. Sistem Pengetahuan :   Sistem pengetahuan yang dimiliki oleh 

manusia merupakan suatu upaya untuk memahami sesuatu 

dalam perjalan hidupnya.  Hal-hal yang dipelajari manusia 

meliputi ; alam sekitar, flora & fauna didaerah asal, benda 

mentah dan benda dilingkungan sekitar, tubuh manusia, sifat & 

tingkah laku manusia, dan yang terakhir rung dan waktu. 
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b. Nilai : sesuatu yang selalu diinginkan dan dicita-citakan oleh 

manusia, nilai juga dianggap penting karena jika seseorang 

memiliki nilai dapat diartikan jika seseorang tersebut berharga 

dan berguna (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai 

moral atau etis), dan religius (nilai agama).  

c. Pandangan Hidup : merupakan pedoman dalam suatu bangsa 

atau masyarakat dalam menjawab dan mengatasi berbagai 

masalah yang akan dihadapinya mendatang. Suatu pandangan 

hidup pastinya mengandung suatu hal yang dicita-citakan dalam 

sebuah masyarakat, sehingga pandangan hidup merupakan nilai 

yang dianut oleh suatu masyarakat dengan dipilih secara selektif 

ole inividu, kelompok atau bangsa.  

d. Kepercayaan : Kepercayaan sendiri mengandung arti yang luas 

daripada agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME. Pada 

dasarnya manusia memiliki ketakutan dan kekhawatiran didalam 

diri, sehingga memiliki naluri menghambakan diri pada sesuatu 

yang Maha tinggi (sesuatu diluar dimensi lingkungan kehidupan 

manusia). Hal ini muncul dikarenakan sebagai akibat 

ketidakmampuan manusia dalam menghadapi tantangan-

tantangan hidup. Manusia percaya jika tantangan tersebut dapat 

diselesaikan dengan adanya campur tangan sang Maha Tinggi 

tersebut.  
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e. Presepsi :  disebut juga sebagai sudut pandang yang merupakan 

titik tolak pemikiran dan tersusun menjadi sebuah kata-kata dan 

proses pemahaman yang digunakan untuk memahami segala 

kejadian dalam kehidupan. Presepsi sendiri terdiri atas 3  bagian 

yaitu presepsi sensoris (tanpa melibatkan alat indra), presepsi 

telepati (mengetahui kegiatan mental individu lain), presepsi 

clairvoyance (mampu melihat ke tempat yang jauh).  

f. Etos kebudayaan : Dalam ilmu antropologi Etos juga disebut 

dengan jiwa kebudayaan, yang berasal dari bahasa Inggris yang 

berarti watak khas. Etos sendiri sering tampak atau muncul pada 

gaya perilaku warga misalnya, kebiasaan warga masyarakat 

suatu daerah, hasil karya suatu kelompok masyarakat, dilihat 

dari luar oleh orang asing.  

Kendati Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan tidak sama 

menjadikan kebudayaan tersebut memiliki ciri atau sifat yang sama. Sifat 

tersebut bukanlah sebah pengertian secara spesifik, melainkan bersifat 

universal. Dimana budaya memilik sifat yang sama bagi semua 

kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, suku, agama, 

lingkungan alam, atau pendidikan yang merupakan sifat hakiki yang 

berlaku umum bagi semua budaya dimana berada. Adapun sifat-sifat 

hakiki dari kebudayaan tersebut yaitu :  
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a. Budaya terwujud dan disalurkan dari perilaku manusia  Budaya 

terlebihdahulu ada sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan 

tidak akan pernah mati meskipun generasi tersebut telah habis  

b. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari budaya yang 

dipelajari oleh manusia  

c. Cakupan Budaya meliputi aturan yang berisikan kewajiban, 

tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan 

diizinkan.  

Budaya juga memiliki sistem yang merupakan komponen dari 

kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran, gagasan konsep 

dan keyakinan. Sehingga sistem kebudayaan juga merupakan bagian dari 

kebudayaan dan adat istiadat. Dalam sebuah sistem budaya terdapat unsur-

unsur yang saling berkaitan yang menjadikan terciptanya suatu kesatuan, 

yaitu  tata kelakuan manusia sebagai suatu unsur kebudayaan.  

Menurut Bronislaw Malinoswski menyebutkan bahwa unsur 

kebudayaan meliputi :  

a. Sistem Norma (sebagai upaya kerja sama antara masyarakat 

dalam menguasai alam) 

b. Organisasi ekonomi  

c. Alat-alat dan lembaga pendidikan  

d. Organisasi kekuatan 
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2.2.1 Mistisme dalam Budaya Jawa  

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan 

berkembang disalah satu pulau yang berada dalam naungan NKRI (Negara 

kesatuan Republik Indonesia). Masyarakat Jawa merupakan masyarakat 

yang menjadi dominan di Indonesia (cari statistiknya). Dilihat dari segi 

antropologi, suku Jawa merupakan masyarakat yang menggunakan Bahasa 

Jawa sebagai bahasa Ibu atau bahasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan jika dilihat dari segi geografis, suku Jawa mendiami beberapa 

daerah meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang 

dan Kediri. Sedangkan diluar daerah tersebut dinamakan Pesisir dan Ujung 

timur ( Haq, 2011: 3).  

Menurut Tony Whitten yang dikatakan oleh Roehayat Soeriatmadja 

dan Suraya Afiff dalam The Ecology Java and Bali (dalam Haq, 2011:3) 

mengatakan bahwa penduduk asli Pulau Jawa sama dengan Suku Aborigin 

yang mendiami Pulau Australia. Namun seiring dengan berkembangnya 

jaman, para pendatang yang berasal dari Asia Tenggara sedikit banyak 

membuat suku asli tersebut menyingkir. Mereka yang tersingkir tidak bisa 

mendiami pulau Jawa kemudian berpencar ke beberapa daerah di 

Indonesia.  Keturunan dari mereka yang tersingkir dapat ditemukan dalam 

suku Anak Dalam atau Kubi di Sumatera Tengah ataupun dibagian 

Indonesia disebelah Timur. 

Dalam masyarakat Jawa sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu Jawa 

Santri dan Jawa Abangan. Kemudian secara kultural terbagi menjadi 2 
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yaitu kebudayaan pesisir dan kebudayaan Kejawen (pedalaman).  Menurut 

Magnis Suseno (dalam Haq, 2011:2) dasar keagamaan suku jawa juga 

terbagi dalam 2 kelompok yaitu : 

1. Jawa Kejawen : disebut juga sebagai Jawa Abangan yang dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari ditata atau ditentukan oleh 

tradisi Jawa sebelum masuknya Islam di Indonesia. Mayoritas 

Kaum Priyayi dianggap sebagai Jawa Kejawen meskipun dalam 

tanda pengenal mencantumkan Islam sebagai agama resmi.  

2. Santri : masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari berpatok 

pada syariat Islam, Al-Qur‟an dan Hadits. Namun sebagian 

besar masyarakat suku Jawa bukan dalam golongan muslim 

santri, mereka cenderung mencampurkan konsep dan pola pikir 

Islam dengan adat, budaya maupun pandangan asli mengenai 

alam kodrati da nn alam adikodrati, atau biasa disebut dengan 

Muslim Kejawen.  

Menurut PN. Laksono (dalam Haq , 2011 : 3), daerah Jawa atau 

daerah Kejawen merupakan daerah yang masih berada dibawah naungan 

Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta bersama Mangkunegaran 

dan Pakualam hingga pada masa Perang Diponegoro. Daerah tersebut 

diakui sebagai daerah yang bersih dari pengaruh kekuasaan Belanda 

hingga tahun 1830, sehingga saat itu dianggap sebagai daerah hidup yang 

terus menjalankan tradisi Jawa murni dan canggih.  
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Salah satu ciri masyarakat Suku Jawa yang menonjol adalah rasa 

hormat dan kagum akan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar mereka 

yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat atau nalar sehingga 

menjadikan suku Jawa tetap mempercayai adanya roh,  campur tangan 

leluhur, kekuatan alam dan hal-hal spiritual lainnya. Masyarakat Suku 

Jawa percaya bahwa „kekuatan‟ tersebut hidup berdampingan dengan 

mereka. Sehingga melahirkan budaya-budaya yang bersifat animisme dan 

dinamisme.  Budaya sendiri memili arti suatu cara hidup bersama yang 

berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. Terdapat banyak unsur untuk 

membentuk suatu Budaya seperti agama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

perabot atau perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Salah satu  

Budaya  yang selalu dijunjung oleh masyarakat daerah tersebut 

kemanapun mereka pergi adalah Bahasa. Bahasa daerah telah menjadi 

sesuatu yang tidak dapat terpisah dari diri manusia, sehingga banyak orang 

yang cenderung menganggapnya sebagai warisan secara genetis. Pada 

masyarakat Jawa sendiri , hingga saat ini masih menjunjung tinggi Bahasa 

Daerah yang dijadikan sebagai bahasa Ibu atau bahasa dalam 

berkomunikasi sehari-hari. Dalam prinsipnya ada dua macam bahasa Jawa 

yang digunakan dalam interaksi masyarakat sehari-hari yaitu Jawa Ngoko 

dan Krama. Koentjaranigrat menjelaskan bahwa Bahasa Jawa Ngoko 

digunakan untuk berbicara dengan orang yang sudah dikenal lama, akrab, 

jauh lebih muda maupun yang memiliki tingkat derajat/status sosial yang 

rendah. Jawa Ngoko juga terbagi menjadi Ngoko Lugu dan Ngoko Andap. 
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Sedangkan Jawa Krama digunakan untuk berbicara dengan orang yang 

baru dijumpai pertama kali, berbicara kepada sebaya yang memiliki 

derajat yang lebih tinggi, dan juga digunakan untuk berbiacara kepada 

orang yang lebih tua (Koentjaraningrat, 1988 : 329).  

Budaya asli dari Tanah Jawa disebut juga dengan Kejawen. Asal 

usul ajaran kejawen berawal dari dua tokoh misterius bernama Sri dan 

Sadono. Sri merupakan perwujudan dari Dewi Laksmi istri dari Dewa 

Wisnu, sedangkan Sardono merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu 

sendiri (Hadiwijono dalam Endraswara, 2003:1). Sehingga dalam ritual 

mistik kejawen keduanya dianggap sebagai sosok istimewa, Dewi Sri 

sendiri dipercaya sebagai Dewi Padi dan Dewi Kesuburan.  

Menurut Tantu Pagelaran (dalam Endraswara, 2003 : 3-5) 

menjabarkan tentang asal usul tanah Jawa. Diceritakan bahwa nenek 

moyang masyarakat Jawa merupakan orang yang tinggi tingkat sosialnya 

dan kulturnya. Sri dipercaya telah menjelma sebagai putri Daha bernama 

Dewi Sekartaji dan Sardono menjelma sebaga Raden Panji. Keduanya 

telah berpisah lama kemudian bertemu kembali di Gunung Tidar 

(Magelang) yang kemudian diberi tetenger (tanda) dengan menancapkan 

paku tanah Jawa. Hal ini sekaligus digunakan sebagai penguat tanah Jawa 

yang kala itu sedang goncang. Paku tersebut diberi nama Pakubuwana 

(paku bumi). Setelahnya Sri dan Sardono hidup dengan memiliki banyak 

anak, diantara anak mereka memiliki watak yang baik dan yang buruk. 

Oleh Batara Guru anak-anak yang memiliki budi baik dipelihara dan didik 

oleh Semar, dan anak-anak yang berwatak buruk dipelihara dan dididik 
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oleh Togog. Semar dan Togog digambarkan memiliki wujud yang sangat 

aneh, hal ini dikarenakan terjadi sebuah perlombaan yang diikuti oleh 

Semar, Togog dan Batara Guru untuk memperebutkan kekuasaan Negeri 

Khayangan, tantangan yang diberikan adalah menelan gunung kemudian 

memuntahkannya kembali. Togog berusaha menelan gunung itu dengan 

membuka mulut lebar-lebar namun gunung tak kunjung tertelan dan 

membekaskan sisa mulut Togog yang menjadi sangat lebar. Semar 

berhasil menelan gunung tersebut namun tidak dapat memuntahkannya 

kembali, sehingga gunung tersebut terhenti pada bokong Semar, nantinya 

senjata mematikan yang dimiliki oleh Semar berupa kentut yang sangat 

busuk (bau). Sedangkan Batara Guru berhasil menelan gunung tersebut 

dan berhenti diperut, dari sisi perutnya muncul 2 tangan baru, sehingga 

memiliki 4 tangan. Ajaran kuno ini adalah filsafah dari Ajisaka. 

Masyarakat Jawa percaya bahwa dari Ajisaka inilah lahir aksara Jawa 

(Hanacaraka). Nama Ajisaka ini memiliki arti yang cukup dalam, Aji 

sendiri berarti Raja yang dihormati, dipuja dan disembah, sedangkan Saka 

berarti tiang atau cabang. Jika disambungkan nama Ajisaka memiliki arti 

tiang penyangga kehidupan manusia. Ajisaka memang membawa ilmu 

bagi masyarakat Jawa kala itu, ia membawa ajaran Jawa deles (asli). 

Didalamnya menceritakan tentang perjuangan Ajisaka dalam mengalahkan 

Dewata Cengkar, sosok raja yang dikenal kejam dan memiliki hobi 

memakan daging manusia. Kalah bertarung dengan Ajisaka, Dewata 

Cengkar pun menceburkan diri kedalam lautan dan berubah wujud 

menjadi buaya putih. Hal ini menggambarkan bahwa dalam tindakan 
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mistik kejawen pun sering ada yang menyimpang. Sejak lama masyarakat 

suku Jawa telah disuguhi oleh kisah-kisah mistik yang menggambarkan 

bahwa masyarakat kejawen memang banyak berkecimpung dengan unsur 

mistik/mistisisme.  

Menurut Sutarto, Misistisme adalah doktrin atau keyakinan bahwa 

penemuan kebenaran secara langsung atau penyatuan diri dengan Tuhan 

dapat dilakukan melalui kontemplasi atau melalui kepemilikan 

pengetahuan yang mendalam, dallam bentuk pengembaraan spiritual, 

diluar kapasitas indra dan nalar (Sutarto  2004 : 39).  

Dalam komunitas Kejawen yang kompleks melahirkan sekte dan 

tradisi kehidupan di Jawa. Didalamnya terbentuk paguyupan-paguyuban 

yang yang membahas tentang alam kehidupan. Paguyuban tersebut 

bersifat lebih mistis dan berdasar konsep rukun. Pegangan dasar dari 

kelompok-kelompok paguyuban ini adalah nguri-uri (memelihara) tradisi 

dari pada leluhur (Endraswara, 2003 : 5).  Setiap daerah memiliki 

kosmogoni dan mitos sendiri, dari sini lahirlah tokoh-tokoh Mitologi Jawa 

yang dihormati tanpa menyekutukan Tuhan. Daerah-daerah tersebut masih 

menjalankan mistik meskipun kadarnya berbeda-beda. Masing-masing 

dari daerah Kejawen tersebut memiliki keunikan tersendiri dalam 

menjalankan ritual mistik. Misal, orang-orang Tengger di Jawa Timur 

yakin bahwa nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng dan Jaka 

Seger. Keduanya dijadikan tokoh suci yang dipuja dan dihormati oleh 

masyarakat Tengger. Penghormatan masyarakat Tengger terhadap kedua 

tokoh mistis tersebut diwujudkan dalam slametan. Lain halnya dengan 
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masyarakat Banyuwangi yang menganggap mitos Minak Jingga dan 

istrinya Sita sebagai simbol reproduksi (Beatty dalam Endraswara, 2003 : 

5). Hal ini diambil dari nama kedua tokoh tersebut, Jingga diartikan 

sebagai warna merah dan Sita diartikan sebagai warna putih, keduanya 

merupakan gambaran sesaji jenang abang putih (bubur yang terbuat dari 

nasi yang memiliki 2 warna dan 2 rasa ;  manis dan asin) yang merupakan 

repretasi asal muasal manusia (berasal dari ayah & ibu).  

Berbeda daerah memiliki cara penghormatan berbeda terhadap 

tokoh/makluk mitologi yang ada di daerahnya. Di daerah Istimewa 

Yogyakarta sampai saat ini masih mempercayai Ratu Nyo Roro Kidul 

sebagai penguasa pantai selatan sekaligus representasi mistik panembahan 

senapati. Mitos akan adanya Ratu Nyi Roro Kidul dan kerajaan bawah 

lautnya telah meluas dikalangan masyarakat Jawa, secara langsung hal ini 

turut mewarnai segala perilaku hidup kejawen. Singkatnya, masyarakat 

kejawen tidak akan terlepas dari aspek adikodrati yang perlu diperhatikan, 

kekuatan tersebut diyakini dengan sepenuh hati karena akan membantu 

laku mistik. Mitos yang berlaku ditiap daerah dipercaya memiliki local 

genius atau kearifan tradisional yang luar biasa. Mitos ini pun nantinya 

akan dijadikan sebagai sandaran kehidupan mistik yang atas dasar inilah 

kehidupan kejawen menjadi sentral mistik. Menurut Dawami (dalam 

Endraswara , 2003:6) mengatakan bahwa sistem berpikir masyarakat Jawa 

suka dengan hal berbau mitos. Sehingga perilaku dalam kehidupan sehari-

hari tidak dapat lepas dari aspek kepercayaan terhadap hal-hal tertentu. Hal 

inilah yang menjadikan sistem berpikir mistis akan selalu mendominasi 
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perilaku hidup masyarakat Jawa. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap 

dongeng-dongeng, legenda, ataupun mitos sangat besar. Sistem semacam 

ini terus diturunkan dan ditanamkan kepada anak cucu hingga menjadi 

folklor Jawa. Sistem berpikir mistis inilah yang diterapkan menjadi sebuah 

tindakan nyata yang disebut laku, tindakan ini identik dengan prihatin. 

Laku ini sama halnya dengan tirakat (ngurang-ngurangi)  atau tapa brata. 

Karena itu masyarakat Jawa sering menjalankan tapa ngrowot (makan 

yang tidak berbiji), tapa ngidang (hanya memakan sayuran) dan tapa 

mutih (hanya makan nasi putih tanpa garam dan lauk). Berbagai tindakan 

tersebut dilakukan untuk membersihkan diri secara batin (Endraswara, 

2003:7). 

2.2.2 Budaya Sunda  

Masyarakat Sunda adalah masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang di daerah Jawa Barat (Tanah Pasundan / Tatar Sunda) yang 

secara turun temurun menggunakan bahasa Sunda dalam kegiatan sehari-

hari. Dipedesaan , bahasa Sunda tetap digunakan sebagai bahasa 

pengantar, sedangkan dikota bahasa Sunda digunakan dalam lingkup 

keluarga, dalam percakapan antara kawan, atau ditempat-tempat umum 

dan resmi dimana diantara orang-orang tersebut mengerti dan memahami 

bahasa Sunda. Bahasa Sunda sendiri terdapat 2 jenis yaitu bahasa Sunda 

murni halus dan kasar. Bahasa Sunda halus diterapkan di daerah Priangan 

seperti di kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sumedang, 

Sukabumi dan Cianjur. Bahasa Sunda terhalus diterapkan didaerah 

Cianjur. Sedangkan bahasa Sunda yang dinilai agak kasar diterapkan 
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didaerah dekat pantai utara, yaitu Banten, Krawang, Bogor, dan Cirebon. 

(Koentjaraningrat, 1988 : 308).  

Dalam bahasa Sunda mengandung unsur sastra atau kesusasteraan 

yang kaya. Karya sastra tertua dalam Bahasa Sunda adalah pantun yang 

berisi cerita-cerita pahlawan nenek moyang berbentuk puisi diselang-

seling oleh prosa berirama seperti bentuk penglipur lara. Setelah pantun 

mengalami penurunan popularitas, wayang dan wawacan-wawacan 

muncul dengan mengangkat cerita-cerita epos Ramayana dan Mahabarata, 

sebagai pengaruh dari Mataram Islam setelah Padjajaran jatuh. Dalam 

pagelaran wayan dan wawacan-wawacan ini, masyarakat tidak terlalu 

tertarik dengan lakonnya, melainkan lebih tertarik dengan ketrampilan 

dalang dalam memainkan wayangnya atau lebih tertarik dengan nyanyian-

nyanyian sindennya. Cerita wawacan sendiri banyak diambil dari cerita-

cerita Islam. Wawacan memiliki jenis lain yaitu beluk. Beluk sendiri 

merupakan waacan yang dinyanyikan.  

Selain wayang, wawacan dan beluk terdapat jenis kasusastraan 

yaitu cerita rakyat seperti Sangkuriang yang merupakan legenda terjadinya 

gunung Tangkubanprahu dan danau purba di dataran tinggi Bandung, dan 

cerita rakyat lainnya. Kepercayaan suku Sunda terhadap hal mistis tidak 

jauh berbeda dengan masyarakat Jawa, mereka selalu menghormati dan 

mejunjung tinggi leluhur tanah Pasundan. Salah satu tokoh yang mereka 

junjung tinggi adalah Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari kerajaan 

Pasundan dan yang membuka tanah Sunda.  Selain Prabu Siliwangi, 

masyarakat suku Sunda juga mensakralkan tokoh Lutung Kasarung. 
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Masyarakat Suku Sunda masih mempercayai hal mistik, sehingga banyak 

diantara mereka yang masih mempraktekkan sinkretisme dan juga hal 

mistik yang mereka percayai. Kebudayaan etnis Sunda dan Jawa memiliki 

beberapa persamaan, sehingga tidak begitu memiliki perbedaan yang 

signifikan. Dalam hal kepercayaan, masyarakat suku Sunda percaya akan 

adanya Tuhan, dan Tuhan merupakan Esa (Guriang Tunggal), namun 

mereka juga percaya adanya penitisan (titisan) beberapa bagian kecil dari 

sifat Tuhan yang telah dilahirkan ke dunia sehingga bisa melihat 

kehidupan dunia dan mengabarkan kabar baik (dewabrata) (Andra. 2017. 

Kebudayaan Suku Sunda.  www.ilmuseni.com/seni-budaya/kebudayaan-

suku-sunda . diakses pada 8 April 2018). Jika dilihat, kepercayaan 

semacam ini masih tercampur dengan kepercayaan Hindu, dimana dalam 

pewayangan diceritakan jiwa beberapa manusia merupakan hasil titisan 

dari Dewa.  

Seni budaya Sunda mengalami perubahan setelah VOC masuk ke 

Indonesia (daerah-daerah) dan setelah masa kemerdekaan, dengan artian 

terdapat perbedaan atau perkembangan seni budaya pada saat itu. Berikut 

merupakan uraian perkembangan seni budaya Sunda pada masa ke masa  

a. Pada 1705, saat masuknya VOC ke tanah Pasundan merupakan 

awal mula meresapnya pengaruh barat pada masyarakat sekitar. 

Hal ini di dasari dari pelaksanaan eksploitasi ekonomi dan 

tanam paksa (cultuurstelsel) yang kemudia dibukalah kegiatan 

modal swasta dengan berbagai macam sarana yang masuk. 

Sehingga banyaklah budaya asing yang masuk dan dicermati 

http://www.ilmuseni.com/seni-budaya/kebudayaan-suku-sunda
http://www.ilmuseni.com/seni-budaya/kebudayaan-suku-sunda
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oleh masyarakat sekitar, yang pada akhirnya hal tersebut justru 

mendorong munculnya suatu kreatifitas dan pandangan baru 

pada masyarakat sekitar. Alhasil, beberapa masyarakat yang 

memiliki ketertarikan akan bidang tulis menulis menghasilkan 

sebuah karya sastra atau karya kesusastraan.  

b. Sebelum berkembangnya Islam diwilayah Jawa Barat, tari-tarian 

merupakan salah satu atribut budaya yang digunakan dalam 

tradisi atau ritual yang berkaitan dengan unsur magis. Hal 

tersebut (tari-tarian) merupakan salah satu bagian dari manusia 

dalam mencari sesuatu yang bersifat Maha Ghaib atau hal-hal 

yang berkaitan dengan kekuatan bersifat ghaib demi pemenuhan 

rasa aman dalam kehidupannya. Gerakan-gerakan tari tersebut 

belum mengintrepetasikan nilai-nilai artistik, keindahan atau 

hiburan didalamnya dengan kata lain tari-tarian pada jaman itu 

masih bersifat dan mengandung nilai magis yang tinggi. Namun 

setelah masuknya Islam di tanah Pasundan, masyarakat 

diajarkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga tari-tarian 

ritual tersebut kehilangan fungsinya. Namun pusat-pusat 

kekuasaan Islam di Jawa Barat tidak serta merta meninggalkan 

kebudayaan yang telah tercipta dari jaman dahulu. Sebaliknya 

malah memiliki peranan penting dalam memelihara dan 

mengembangkan seni tari tersebut tentunya dengan 

menghilangkan sifat-sifat magis didalamnya dan diganti dengan 

gerakan yang indah yang memiliki nilai seni dan hiburan yang 
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tinggi. Daerah Cirebon dan Banten marupakan pusat pembinaan 

dan pengembangan Seni Tari pada saat itu. Kedua keraton 

tesebut telah membina dan mengembangkan seni tari sejak abad 

ke XVI hingga kemasa-masa berikutnya. Setelah masa ini mulai 

bermunculan berbagai macam jenis aliran tari diberbagai daerah 

di Jawa Barat sebut saja Seni bela diri yang muncul di daerah 

Cianjur dan sekitarnya, seni bela diri merupakan perpaduan 

jurus-jurus bela diri dengan seni tari yag menjadikannya nampak 

apik dan tertata rapi. Lalu salah satunya adalah nayuban yang 

merupakan salah satu jenis seni budaya yang menggabungkan 

antara tarian dan musik yang ditabuh. Penari dalam hiburan ini 

disebut dengan ronggeng, namun sayangnya tari ini harus 

dihilangkan karena memuat tindakan-tindakan yang melanggar 

norma seperti mabuk-mabukan dan tindakan asusila antara 

penonton pria dengan ronggeng. 

c. Selain seni tari dan sastra, seni teater juga berkembang di Jawa 

Barat pada masa Kolonialisme. Beberapa jenis dan seni teater 

berkembang dengan aliran dan musik yang berbeda yaitu (1) 

Raket sendiri pernah dituliskan dalam sebuah kitab bernama 

Nagarakertagama (1365) karangan Prapanca yang menceritakan 

tentang ksiah-kisah Panji. Kesenian ini cukup digemari pada 

masa kerajaan Majapahit. Raket juga  berkembang di keraton 

Banten pada abad ke XVII. Selain raket, terdapat (2) topeng 

babakan yaitu drama tari topeng yang dikenal juga sebagai 
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topeng kecil. Topeng babakan biasanya dibawakan oleh 

kelompok-kelompok kecil. (3) Lalu ada Banjet, kesenian ini 

sama halnya dengan topeng babakan yaitu dimainkan oleh 

rombongan, dalam rombongan tersebut akan dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu penari, penabuh gamelan yang akan 

mengikuti arahan dari seorang kepala pemimpin rombongan. 

Banjet sendiri mengalami perubahan dalam segi bahasa, jika 

dahulu Banjet menggunakan bahasa “Melayu Ora" yang 

merupakan dialek campuran antara Jawa, Melayu dan Sunda 

sedangkan menggunakan lagu-lagu dengan langgam Jakarta. 

Namun saat Bancet mulai masuk ke daerah-daerah di Jawa Barat 

bahasa pun berubah menyesuaikan. (4) Wayang Golek , menurut 

sejarah sosok pencipta wayang golek sendiri adalah Sunan 

Kudus pada tahun 1583 lalu kesenian tersebut masuk ke Cirebon 

dan menyebar keseluruh wilayah di Jawa Barat. Selain wayang 

golek, Jawa Barat juga memiliki wayang wong (wayang orang), 

wayang bendo, dan wayang liliong. 

d. Terdapat kesamaan dalam instrumen seni suara antara pulau 

Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan Jawa Barat yaitu adanya 

jenis alat musik bernama gamelan. Bedanya di Jawa Barat tidak 

menggunakan gamelan sebanyak satu set dan di Jawa Barat seni 

gamelan disebut dengan karawitan. Instrumen seni suara di 

Jawa Barat terbagi menjadi , (1) Slendro dan Pelog, jenis 

instrumen musik ini telah ada di beberapa kejaraan di tanah 
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Sunda yaitu Kerato Kasepuhan Cirebon dan Keraton Kanoman. 

Gamelan yang dipercaya berasal dari Demak (yang dibuat oleh 

para wali dan diberikan kepada pemimpin keraton untuk cindera 

mata) memiliki laras pelog. Gamelan ini memiliki fungsi yang 

sama dengan peran gamelan dalam pertunjukan wayang purwa 

di Jawa yaitu sebagai tanda masyarakat supaya segera mendekat 

dikarenakan cerita akan dimulai. Lalu dalang akan memulainya 

dengan syair-syair yang bernuansa syiar agama Islam. 

(2) Gamelan Buhun Cara Balen, gamelan ini biasa ditabuh 

dalam upacara-upaara tertentu yang memuat nilai nilai ritual. 

Sehingga gamelan jenis ini tidak digunakan sebagai instrumen 

hiburan atau pengiring lagu. (3) Degung, instrumen gamelan 

satu ini ditemukan di keraton Kanoman, Klayan (Cirebo) 

biasanya jenis instrumen ini digunakan sebagai musik pengiring 

tarian kuda lumping. Selain instrumen-instrumen yang 

menggunakan logam, wilayah Jawa Barat juga mengembangkan 

alat musik dengan bahan utama bambu yaitu tawarangsa 

(perpaduan antara tawarangsa, kecapi dan suling), calung, 

karinding. Yang hingga saat ini masih terus dilestarikan hingga 

menjadi salah satu ciri khas dari wilayah Jawa Barat.  

e. Selain dalam hal seni budaya yang berkembang pada masa 

kolonialisme, salah satu bidang yang ikut berkembang adalah 

seni bangunan atau arsitektur. Sebagai salah satu sarana atau 

infrasturktur dalam pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat 
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maka salah satu peninggalan leluhur yang masih berdiri megah 

dengan ornamen-ornamen yang khas Jawa Barat adalah 

bangunan Masjid. Masjid Banten salah satunya, merupakan hasil 

peninggalan Kerajaan Banten yang didirikan pada tahun 1570-

1580 (pada bulan Zulhijjah tahun 966 Hijriyah) oleh Sultan 

Maulana Yusuf. Terdapat keunikan tersendiri dalam bangunan 

masjid Banten ini yaitu atapnya bentuk atap yang berbentuk 

bujur sangkar dan berundak-undak menyerupai tumpeng, makin 

keatas makin kecil. Pada bagian puncak berbentuk limas yang 

jumlah keseluruhannya adalah lima susun. Pada halaman masjid 

terdapat menara dengan tinggi 30 meter. Menara tersebut 

dibangun pada tahun 1617 M oleh seorang arsitek Belanda yaitu 

Hendrik Lucasz yang telah memeluk Islam. Hendrik Lucasz 

juga membuat rumah-rumah negeri Belanda yang disebut 

dengan Tiamah dan diletakkan di samping mesjid sebelah 

selatan. Pada bangunan menara dihalaman mesjid juga tertulis 

nama seorang arsitek Cina yaitu Cek Ban Cut yang juga telah 

masuk Islam dan diberikan gelar Pangeran Wiradiguna oleh 

Sultan. Jika diperhatikan secara keseluruhan, masjid agung 

Banten ini memiliki gaya arsitektur yang mencampurkan seni 

Islam, Eropa dan China. Selanjutnya bangunan dengan seni 

arsitektur yang menawan juga terdapat pada Sunyaragi. 

Sunyaragi adalah arsitektur purba yang memiliki estetis dan 

historis yang merupakan peninggalan dari Sutan Cirebon yang 
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dibangun oleh Pangeran Arya Carbon pada tahun 1705 dibawah 

pengaruh kekuasaan Belanda. Awalnya Sunyaragi terdiri dari 2 

kompleks, pertama yaitu pesanggrahan (tempat tinggal) yang 

terdiri dari gedung megah dengan taman yang luas ,kompleks 

kedua terdiri guha yang merupakan gunungan batu karang yang 

dihias menyerupai awan. Dibagian bawah guha terdapat aliran 

air jernih dan taman-taman dengan eksterior klasik pada pintu 

gerbang yang bernuansa Islam. Yang masih berdiri hingga 

sekarang adalah sisa-sisa kompleks gunungan dengan 

terowongan. Kompleks inilah yang dikenal sebagai Guha 

Suyaragi hingga saat ini (Tim Penulisan Naskah Pengembangan 

Media Kebudayaan Jawa Barat, 1997 : 13-84).  

Jika pada masa penjajahan banyak berkembang seni-seni yang 

masih kental dengan nilai-nilai klasik, setelah masa jatuhnya Kolonialisme 

Belanda dan digantikan oleh masa penjajahan Jepang. Banyak unsur seni 

budaya yang mulai berkembang lebih baik dan modern yaitu : 

a. Dalam seni sastra banyak kemajuan yang dibuat oleh 

sastrawan-sastrawan Indonesia, yang pada kala itu terpengaruh 

oleh gaya penyair Belanda Marsman,Ter Braak, Du Perron dan 

beberapa penyair angkatan sesudah Perang Dunia I. Bentuk 

sajak bebas dalam sastra Indonesia tersebut berhasil memikat 

hati para sastrawan muda Sunda yang muncul setelah Perang 

Dunia II untuk mempelajari syair-syair tersebut.  
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b. Seni tari dimasa kedudukan Jepang tidak mengalami banyak 

perubahan didaerah Jawa Barat. Hingga pada tahu 1950 

muncul beberapa koreografer Sunda yang mulai menata pola 

dan gerak tari menjadi lebih apik dan rapi hingga melahirkan 

beberapa karya tari yaitu Tari Dewi, Tari Sulintang, Tari Ratu 

Graeni dan Tari Anjasmara. Kebanyakan tarian tersebut 

tercetus di wilayah Bandung namun ketika masuk ke desa-desa 

dan pelosok-pelosok yang juga ikut dipelajari oleh beberapa 

lapisan masyarakat di desa. Dengan banyaknya lapisan 

masyarakat desa yang bermata pencarian sebagai buruh petik 

teh, penyadap karet menjadikan para koreografer tersebut 

mendapatkan ide gerakan lalu membuat sebuah tarian-tarian 

yang memiliki makna filosofi yang kuat. Sehingga terciptalah 

sebuah kreasi tari kontemporer yang diciptakan berdasarkan 

fenomena diligkungan sekitar.  

c. Pada seni teater nampaknya juga semakin membudaya 

sehingga banyak masyarakat Jawa Barat yang menjadi terbiasa 

membuat sebuah cerita fiksi yang disesuaikan dengan kondisi 

di daerahnya. Adapun ragam dari seni teater ini adalah 

Sandiwara (dimainkan diatas pentas), Gending Karesmen 

(sandiwara alam, dikarenakan dimainkan dialam terbuka cerita 

yang dibawakan yaitu Lutung Kasarung dan Sangkuriyang), 

Wayang Golek Modern digunakan sebagai media kritikus atau 

penyampaian pendapat masyarakat kepada pemimpin pada saat 
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itu , wayang golek juga sebagai sarana penyebaran cerita-cerita 

heroik pada masa penjajahan Jepang hingga kemerdekaan 

adapun tokoh-tokoh yang menjadi “lakon” adalah Bung Karno, 

Bung Hatta, Bung Sharir, Bung Tomo, Haji Agus Salim, Dr. 

Mustopo, Wolter Monginsidi dan tokoh-tokoh pemberani 

lainnya. Dalam hal ini selain digunakan sebagai hiburan seni 

teater pada masa setelah kemerdekaan tak jarang menampilkan 

cerita-cerita kepahlawanan dan sejarah Indonesia hingga 

merdeka, tentu saja dengan tujuan supaya para generasi muda 

saat itu paham dan mengerti tentang makna kemerdekaan bagi 

Indonesia (Tim Penulisan Naskah Pengembangan Media 

Kebudayaan Jawa Barat, 1997 : 90-114).  

 

2.2.3 Lagu dan Musik Daerah  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), musik diartikan sebagai 

ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan 

hubungan temporal untuk menghasilkan sebuah komposisi (suara) yang 

memiliki kesatuan yang berkesinambungan.  Adapun unsur-unsur seni 

musik adalah :  

a. Melodi : tingkatan tinggi-rendah dan panjang-pendeknya nada 

dalam musik. Dalam musik melodi akan terdengar layaknya 

nada yang seolah-olah bergerak menuju puncak kemudian 

kembali ke kondisi semula. Melodi terdiri dari pitch, durasi dan 

tone. 
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b. Irama (Ritme) : merupakan suatu rangkaian gerak yang 

beraturan dan menjadi usur dasar dari musik. Ritme terbentuk 

dari pengulangan bunyi, panjang pendek kata dalam sebuah 

lagu. Singkatnya, ritme bisa diartikan sebagai penentu ketukan 

dalam musik. 

c. Birama : merupakan ketukan atau ayunan berulang-ulang, 

datang secara teratur dalam waktu yang sama. Birama biasanya 

ditulis dalam angka pecahan.  

d. Tangga Nada : urutan suatau nada yang dibentuk menyerupai 

tangga di mulai dari yang terendah yaitu do, re, mi, fa, sol, la, 

si, do (suara meninggi). 

e. Harmoni : keselarasan paduan bunyi. Harmoni terdiri dari 

susunan, peranan dan hubungan dari sebuah aduan bunyi 

dengan bentuk keseluruhan.  

f. Tempo : Ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu 

lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu 

tersebut. 

g. Dinamika : merupakan tanda untuk memainkan nada dengan 

volume nyaring atau lembut. 

h. Timbre : kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Timbre 

dipengaruhi oleh bunyi dan cara getarnya, biasanya timbre 

dikatakan bergantung dari instrumen musik yang dibunyikan 

(Badriya. 2016. 10 Unsur-Unsur Seni Musik dan 

Penjelasannya.   https://www.ilmuseni.com/seni-

https://www.ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/unsur-unsur-seni-musik/amp
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pertunjukan/seni-musik/unsur-unsur-seni-musik/amp diakses 

pada 9 April 2018).  

Berbicara tentang lagu, setiap daerah pasti memiliki keunikan 

mewakili daerahnya masing-masing. Selain bahasa, keunikan tersebut 

yaitu lagu daerah yang digunakan sebagai wadah untuk menggambarkan 

daerah tersebut baik kondisi alam, budaya, adat istiadat, tata cara 

kehidupan sehari-hari dan karakteristik masyarakat daerahnya. Lagu 

daerah sendiri adalah lagu yang tercipta dan berkembang dari daerah asal 

dan bersifat turun temurun, lagu ini menggambarkan daerah asal lagu yang 

lazimnya dituliskan atau dinyatakan dalam syair pada lagu. Tata bahasa 

yang digunakan terkadang sulit dipahami maksud dan tujuannya namun 

mengandung makna yang mendalam. Lagu daerah juga menggunakan 

langgam atau nada yang sederhana sehingga masyarakat sekitar dapat 

menguasainya dengan baik. Dalam proses pewarisannya pun dilakukan 

dengan Lisan ( Senibudayaku. 2017. Pengertian Lagu Daerah Keunikan 

dan Contoh Lagu Daerah.  www.senibudayaku.com/2017/02/pengertian-

lagu-daerah-keunikan-dan-contoh-lagu-daerah.html  diakses pada  22 

Maret 2018).  

Menurut Mudhofir (2008:21) musik daerah adalah musik yang 

tumbuh dan berkembang disuatu wilayah atau daerah tertentu. Adapun ciri 

umum musik daerah adalah sebagai berikut : 

1. Ide musik disampaikan oleh komponis tidak melalui tulisan 

notasi atau partitur, tetapi hanya disampaikan secara lisan  

https://www.ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/unsur-unsur-seni-musik/amp
http://www.senibudayaku.com/2017/02/pengertian-lagu-daerah-keunikan-dan-contoh-lagu-daerah.html
http://www.senibudayaku.com/2017/02/pengertian-lagu-daerah-keunikan-dan-contoh-lagu-daerah.html
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2. Musik daerah diwariskan secara turun temurun. Para sesepuh 

desa akan mewariskan kepada anak keturunannya dan begitu 

selanjutnya. Sehingga musik daerah juga disebut dengan musik 

tradisi.  

3. Syair, alunan melodi dan irama menunjukkan ciri khas 

kedaerahan. Misalnya lagu Jawa, menggunakan syair bahasa 

Jawa dengan menggunakan nada-nada dari tangga nada pelog 

dan slendro.  

4. Musik daerah atau musik tradisi melibatkan alat-alat musik yang 

berasal dari daerah tersebut. Misal lagu Jawa menggunakan 

instrumen musik yang berasal dari gamelan.  

Lagu daerah dikelompokkan atas 2 kelompok. Pertama, adalah 

lagu-lagu daerah yang memiliki komposisi yang sederhana dan musiknya 

yang mudah dicerna dan ditirukan. Kedua, lagu-lagu daerah yang 

diciptakan oleh seniman daerah yang menciptakan komposisi musik yang 

rumit serta baku. Seperti penggunaan notasi, gaya penyampaian, arasemen 

baru, alunan serta melodi yang khas. Musik daerah tidak hanya dijadikan 

sebagai hasil budaya dalam suatu daerah, namun terdapat fungsi penting 

didalamnya yaitu, (1) sebagai media atau sarana upacara adat/ritual, (2) 

sebagai media hiburan , (3) sebagai media ekspresi diri, (4) sebagai media 

komunikasi, (5) sebagai pengiring tarian (Matius, 2008 : 28).  
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2.3  Teori Semiotika 

Semiologi atau semiotika merupakan pendekatan studi tenang 

makna yang mengekplorasi makna terkait dengan signifikansi sosial 

politisnya. Semiologi juga merupakan bidang kajian yang sangat luas yaitu 

meliputi seni, sastra, antropologi, media massa dll. Dalam hal ini 

semiologi digunakan sebagai suatu pendekatan diantaranya linguis, filsuf, 

sosiolog, antropolog, sastrawan, sampai teoritisi media dan komunikasi. 

Singkatnya, semiologi merupakan suatu ilmu yang dapat mempelajari 

tentang tanda dan makna dalam bahasa, seni, media massa, musik, dan 

setiap usaha manusia yang dapat direproduksi atau direpresentasikan untuk 

seseorang atau audien (Barthes , 2017 : 5).  

Menurut Hoed (dalam Halim, 2013 : 107) menjelaskan Semiotika 

adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, 

semua yang hadir dalam kehidupan dilihat sebagai tanda, yaitu sesuatu 

yang harus diberi makna. Lebih jauh Benny H. Hoed menjalskan bahwa 

strukturalis, melihat tanda sebagai sebuah pertemuan antara bentuk (cita 

kognisi seseorang) dan makna (isi, yakni yang dipahami oleh manusia 

sebagai pemakai tanda.  

Selain masuk dalam ilmu hermeneutik, semiologi juga digunakan 

dalam analisis teks, kritik sastra, analisis wacana dan analisis isi. Sebab 

ilmu semiologi bertugas untuk memeriksa tanda yang muncul dalam teks 

yang nantinya digunakan untuk mengkarakterisasikan struktur-struktur dan 

mengidentifikasi makna potensialnya. Semiologi juga diasosiasikan pada 

culture studies dimana dalam proses menganalisa dilakukan secara 
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menyeluruh, terstuktur dan mencari makna yang bersifat laten (konotatif). 

Tradisi Semiotika sendiri terdiri atas teori-teori yang mengulas tentang 

bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, 

perasaan dan kondisi diluar tanda itu sendiri (Littlejohn,  2009 : 53)  

Gagasan utama dari Tradisi Semiotik adalah pendefinisian tanda 

sebagai stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi 

lain. Konsep kedua adalah simbol merupakan suatu tanda yang kompleks 

dengan memiliki banyak arti, termasuk arti yang sangat khusus. Pemikiran 

tentang Semiotik selalu melibatka ide dasar berupa triad of meaning yang 

menegaskan bahwa semiotik memiliki arti yang muncul dari hubungan 

antara 3 hal yang berbeda yaitu, benda (atau sebuah hal yang 

dituju/dipilih), manusia (penafsir), dan tanda. Menurut Charles Saunders 

Pierce, seorang ahli semiotik modern mendefinisikan semiosis merupakan 

sebuah hubungan antara tanda, benda dan arti (Littlejohn, 2009 : 54).  

Fiske menyebutkan jika Semiotik terbagi menjadi 3 wilayah yaitu 

pertama, Semantik, merupakan ilmu yang berbicara tentang bagaimana 

tanda-tanda saling berhubungan dengan objek atau hal yang ditunjuknya 

atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Kedua, Sintaktik atau juga 

disebut sebagai kajian hubungan diantara tanda-tanda. Sintaktik juga 

mengacu pada aturan-aturan yang dapat menjadikan orang 

mengkombinasikan tanda dalam sistem makna yang kompleks. Ketiga, 

Pragmatik, memperlihatkan bagaimana tanda dapat membuat suatu 

perbedaan dalam kehidupan manusia atau penggunaan praktis serta 

berbagai akibat dan pengaruh tanda dalam kehidupan sosial (Littlejohn, 
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2009 : 55-566). Jika dilihat secara umum, Barthes menawarkan suatu 

metode yang membantu dalam memahami tentang tanda yang terdapat 

pada bahasa, sastra, dan masyarakat. Fokus Barthes adalah pada tanda-

tanda nonverbal (Barthes , 2017 : 7). 

Salah satu tokoh terpenting dalam Semiotika adalah Roland 

Barthes. Barthes melihat celah pada teori yang dinyatakan oleh Saussure, 

Barthes melihat kemungkinan-kemungkinan bagi Semiotika untuk 

diterapkan dibidang lainnya. Namun Barthes memiliki pandangan yang 

bertentangan dengan Saussure, ia beranggapan jika Semiotika masuk 

dalam bidang Linguistik. Sehingga Barthes membuat suatu teori Semiotika 

yang  inti sebenarnya dari teori ini menyangkut 2 tingkatan signifikansi 

yaitu pertama, denotasi, yakni hubungan atau relasi antara penanda dan 

petanda dalam sebuah tanda serta tanda dengan acuannya dalam realitas 

eksternal. Hal ini merujuk pada common sense atau makna tanda yang 

nyata. Kedua , konotasi, disebut juga sebagai mitos atau simbol. Dalam hal 

ini mampu dijelaskan jika mitos dan ideologi beroperasi dalam teks 

melalui tanda-tanda. Mitos sendiri muncul pada sebuah teks dalam level 

kode. Mitos juga mengandung sebuah ideologi didalamnya (Barthes , 2017 

: 5-9). 

Konotasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari penanda-

penanda, petanda-petanda, dan proses yang menyatukan sistem yang 

perama ke dalam sistem yang kedua (signifikansi), dan inventarisasi.  

Halim menyebutkan konotasi adalah makna baru yang diberikan pemakai 

tanda sesuai dengan keinginan, latar belakang pengetahuannya atau 
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konversi yang baru yang ada dalam masyarakat. Dalam menjalankan 

sebuah sistem, ketiga unsur inilah yang harus diperhatikan. Penanda 

Konotasi yang lain dapat disebut dengan „konotator‟ , terbentuk dari 

sebuah tanda tanda (penyatuan penanda dan petanda) dalam sebuah sistem 

denotatif (2013 : 108) . Beberapa tanda denotatif secara alamiah 

dikelompokkan bersama untuk membentuk suatu konotator tunggal, 

meskipun yang disebut terakhir mempunyai suatu petanda konotasi tuggal 

; dengan kata lain; unit-unt sistem konotatif tidak perlu memiliki ukuran 

yang sama, sebagaimana dalam sistem denotatif ; fragmen-fragmen besar 

dari sebuah wacana denotatif dapat mengkonstitusikan suatu unit tinggal 

sistem konotatif (misalnya saja dalam sebuah teks terdiri dari banyak kata, 

namun tetap mengacu pada suatu petanda tunggal). Petanda konotasi 

memiliki sifat umum, global dan tersebar. Petanda ini memiliki 

komunikasi yang sangat dekat dengan budaya, pengetahuan, sejarah, yang 

melaluinya dunia sekitar kitamembentuk sebuah sistem. Dalam pengertian 

Hjelmslev dapat dikatakan bahwa ideologi adalah bentuk petanda 

konotasi, sementara retorik adalah bentuk dari konotator-kontator 

(Barthes, 2017 : 129-130). 

Pernyataan Hjelmslev (dalam Halim, 2013:108) diatas diperkuat 

dengan pernyataan Hoed yang juga menyatakan jika konotasi menjadi 

tetap, ia akan menjadi mitos. Sedang jika mitos menjadi mantap, ia akan 

menjadi ideologi. Banyak sekali fenomena yang budaya yag dimaknai 

dengan konotasi, kemudian fenomena tersebut menjadi mitos. 


