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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Film Sebagai Komunikasi Massa 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama 

lain. Karena itu dari manusia yang satu dan yang lainnya membutuhkan 

komunikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia perlu untuk 

berkomunikasi untuk bisa saling memahami dan mencapai tujuan yang ingin 

dicapai dalam interaksi tersebut. Komunikasi massa merupakan salah satu 

bentuk komunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam skala 

yang sangat besar. 

Pengertian komunikasi massa dapat kita ketahui salah satunya dari 

Wahyuni (2014) yang menyebutkan bahwa komunikasi massa didefinisikan 

sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayaknya yang tersebar, 

heterogen, dan anonim melalui media cetak maupun media elektronik. Baran 

(2012) juga mendefinisikan komunikasi massa sebagai proses penciptaan 

makna bersama antara media massa dan khalayaknya. Hingga saat ini zaman 

sudah berkembang semakin pesat. Tidak mengherankan lagi jika cara manusia 

berkomunikasi juga semakin berkembang hingga terciptanya komunikasi 

massa dengan menggunakan media massa. Komunikasi massa disampaikan 

melalui media massa seperti televisi, koran, majalah, radio, buku, film, dan 

lain-lain. Media massa dapat menyampaikan pesan kepada khalayak/audience 

secara menyebar dan serempak. 
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Dalam prosesnya menurut Winarni (2003), komunikasi massa memiliki 

enam komponen, yaitu: 

a) Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi massa merupakan organisasi 

kompleks yang memerlukan biaya dalam menyusun dan mengirimkan 

pesan, karenanya komunikasi massa diproduksi secara massa dan 

didistribusikan kepada massa pula. 

b) Pesan 

Pesan yang disampaikan bersifat umum sehingga setiap orang yang 

melihatnya dapat mengetahui serta memahami pesan-pesan yang 

disampaikan.   

c) Media 

Dalam prosesnya, komunikator membutuhkan media yang dapat 

membantu menyampaikan pesannya kepada khalayak yang disebut 

juga sebagai media massa. Media massa ini jika dibedakan dari 

bentuknya, maka terbagi menjadi dua bagian yaitu cetak dan elektronik. 

Seperti yang sudah kita diketahui, media cetak ini berupa buku, 

majalah, surat kabar, pamflet, dan sebagainya. Dan bentuk dari media 

elektronik diantaranya ada televisi, radio, video, dan sebagainya. 

Ada dua proses yang disebutkan dalam bukunya, yang pertama yaitu 

komunikasi satu arah dimana komunikasi tersebut mengalir kepada 

penerima. Dan yang kedua adalah komunikasi dua arah atau proses 

seleksi, dimana media massa tersebut menyeleksi khalayak sasaran 
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yang dituju dan khalayak juga menyeleksi media massa tentang pesan 

manakah yang akan mereka ikuti.  

d) Khalayak 

Karena komunikasi massa juga bertujuan untuk disampaikan kepada 

masyarakat, maka khalayak yang jumlahnya sangat besar ini menjadi 

salah satu komponen yang harus ada dalam komunikasi massa agar 

pesan dapat tersampaikan. Khalayak komunikasi massa bersifat 

heterogen, karena khalayak ini terdiri dari berbagai macam jenis dan 

latar belakang. 

e) Filter/Regulator 

Karena khalayak komunikasi massa yang bersifat heterogen, maka hal 

ini akan berdampak pada perbedaan cara dan kemampuan memfilter 

pesan yang diterima oleh masing-masing khalayak tersebut. Dalam 

bukunya, Winarni (2003) menyebutkan bahwa filter tersebut 

dipengaruhi oleh tiga kondisi. Yang pertama ada budaya, hal ini 

dikarenakan pesan yang disampaikan akan diberi arti yang berbeda-

beda sesuai denga latar belakang budaya khalayak. Kemudian yang 

kedua ada psikologi, dimana pesan tersebut akan ditafsirkan oleh 

khalayak sesuai dengan frame of reference (ruang lingkup pandangan) 

dan field of experience (ruang lingkup pengalaman). Kondisi ketiga 

yang dapat mempengaruhi persepsi pesan komunikasi adalah fisik, baik 

itu internal dan eksternal. Fisik internal dapat dimaksudkan kepada 

kondisi kesehatan seseorang, karena jika seorang khalayak sedang sakit 

ia tidak akan fokus dalam menerima pesan yang disampaikan. Dan fisik 
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eksternal dikarenakan oleh keadaan lingkungan di sekitar khalayak 

tersebut, misalnya saat mendengar radio saat berada di keramaian. 

f) Penjaga Gawang/Gatekeeper 

Fungsi utama dari gatekeeper adalah menyaring pesan yang diterima 

khalayak. Karenanya gatekeeper ini adalah seseorang yang dapat 

memilih bahkan menolak pesan yang akan disampaikan kepada 

khalayak. 

Hampir seluruh manusia menggunakan media massa untuk dapat 

memanfaatkan komunikasi massa itu. Karena dalam kehidupan manusia, 

komunikasi massa memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan. Dalam 

bukunya, Nurudin (2011) menyebutkan beberapa fungsi dari komunikasi 

massa, fungsi tersebut beberapa diantaranya adalah. 

a) Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi 

informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. 

b) Hiburan 

Fungsi hiburan menduduki posisi yang tinggi, hal ini dikarenakan 

media elektronik dapat digunakan saat bersantai dan bahkan saat ingin 

melepas lelah. Bahkan hiburan  

c) Persuasi 

Fungsi persuasif komunikasi tidak kalah pentingnya dibanding dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Bagi Josep A. Devito (1997) fungsi 

persuasi dianggap sebagai fungsi yang paling penting dari komunikasi 
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massa (as cited in Nurudin, 2011). Persuasi bisa datang dari berbagai 

macam bentuk: (1) mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, 

atau nilai seseorang; (2) mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai 

seseorang; (3) menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan 

(4) memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu. 

d) Transmisi Budaya 

Transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai 

bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan 

individu. Demikian juga, beberapa bentuk komunikasi menjadi bagian 

dari pengalaman dan pengetahuan individu. 

e) Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. 

f) Pengawasan 

Fungsi ini menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada disekitar kita. Fungsi 

pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan peringatan dan 

pengawasan instrumental. 

Fungsi pengawasan peringatan contohnya meliputi informasi tentang 

suatu wabah penyakit yang mulai menyebar, atau akan adanya serangan 

militer yang dilakukan oleh negara lain. Sementara itu, fungsi kedua 

dari fungsi pengawasan adalah pengawasan instrumental. Aktualisasi 

dari fungsi ini adalah penyebaran informasi yang berguna bagi 
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masyarakat. Harga kebutuhan sehari-hari merupakan informasi penting 

yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

g) Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat 

kaitannya denga fungsi ini adalah peran media massa sebagai 

penghubung antara berbagai komponen masyarakat. Antar unsur dalam 

masyarakat ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain melalui media 

massa. 

h) Pewarisan Sosial 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, 

pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

Berbagai komponen yang ada dalam komunikasi massa beserta fungsinya 

yang telah dipaparkan diatas bisa kita temukan dalam media massa yang 

menjadi perantaranya. Dengan berbagai media massa yang hingga kini 

semakin berkembang dengan segala inovasi-inovasinya, media massa tersebut 

dapat kita temukan dalam bentuk televisi, radio, buku, dan lain-lain, serta tidak 

ketinggalan pula film. Sebagai salah satu bentuk media massa dalam 

penyampai komunikasi massa, film masih memiliki eksistensinya dari akhir 

abad ke-19 hingga saat ini. Sampai bermunculan sekian banyak komunitas-

komunitas pembuat film, bahkan dalam sebuah universitas juga memiliki 
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komunitas pembuat filmnya sendiri. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 

eksistensi dan minat terhadap film masih belum pudar hingga saat ini. 

 

2.2 Perkembangan Film 

Awal mula dari hadirnya film dapat ditemui pada akhir abad ke-19, yaitu 

oleh Eadweard Muybridge yang merupakan seorang fotografer. pada tahun 

1870-an, Muybridge melakukan eksperimen dengan merekam gerakan kuda 

yang berderap di California menggunakan kamera. Kemudian Muybridge 

tertarik dengan tampilan gerakan yang tercipta dari  urutan foto-foto yang 

direkam dengan menggunakan kamera tersebut. Setelah itu ia mulai 

mengambil gambar-gambar yang serupa dari aktivitas manusia dan binatang. 

Untuk menampilkan karyanya, Muybridge membuat zoopraxiscope yang dapat 

memproyeksikan gambar berurutan tersebut menjadi seolah-olah bergerak 

(Baran, 2012:212). Kemudian di tahun 1882, Marey membuat kamera yang 

bisa menangkap beberapa foto per detik pada hewan yang bergerak atau 

manusia. Berbagai macam percobaan yang telah dilakukan kemudian 

menghasilkan inovasi terbaru dengan mengembangkan fungsi dari kamera 

gambar biasa menjadi kamera yang mampu merekam gambar bergerak oleh 

Thomas Alfa Edison. Kemudian film-film tersebut diputar melalui sebuah 

kinetoskop yang merupakan alat pameran gambar berbentuk kotak dan 

seringkali diiringi musik yang dimainkan dengan menggunakan fonograf. 

Perkembangan selanjutnya ditandai oleh Lumière Bersaudara yang 

mengadakan pemutaran film dengan mengumpulkan para penonton dalam 

sebuah ruangan yang gelap dan diproyeksikan ke sebuah layar. Kemudian 
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pembuat film dari Perancis yang bernama George Méliès membuat cerita 

gambar bergerak. Hingga akhir tahun 1890an, ia mulai membuat dan 

menampilkan film satu adegan, film pendek, namun setelah itu ia mulai 

membuat cerita berdasarkan gambar-gambar yang diambil secara berurutan 

dan di tempat yang berbeda-beda. Setelah dipatenkan pada tahun 1891 dan 

diperdagangkan secara komersial tiga tahun kemudian, kinetoskop menjadi 

fitur yang populer di tempat-tempat hiburan dan gedung pertunjukkan. Karena 

hal tersebut, maka menjadikan pertunjukan film mulai bergerak secara 

komersial. Méliès sering disebut “artis pertama dalam dunia sinema” karena ia 

membawa cerita narasi dalam bentuk kisah imajinatif seperti A Trip to the 

Moon pada tahun 1902 (Baran, 2012:214).  

Kemudian pada tahun 1903, seorang juru kamera Edison Company yang 

bernama Edwin S. Porter melihat bahwa film dapat menjadi alat penyampai 

cerita yang jauh lebih baik jika direkam secara artistik dan disertai dengan 

penyuntingan. Dan pada tahun itu juga ia menciptakan sebuah film dengan 

judul The Great Train Robbery yang berdurasi selama 12 menit. Film tersebut 

merupakan film pertama yang menggunakan penyuntingan pada gambar-

gambarnya. 

Dalam sebuah pembuatan film, terdapat bagian-bagian yang bekerjasama 

dalam proses pembuatannya dari pra hingga pasca film tersebut selesai dibuat. 

Disetiap pembagian tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Effendy 

(2014) menyebutkan bagian-bagian atau departemen-departemen yang terlibat 

dalam produksi film pada umumnya, yaitu.  

a) Departemen Produksi yang dikepalai oleh produser. 
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b) Departemen Penyutradaraan yang dikepalai oleh sutradara. 

c) Departemen Kamera yang dikepalai oleh penata fotografi. 

d) Departemen Artistik yang dikepalai oleh penata artistik. 

e) Departemen Suara yang dikepalai oleh penata suara. 

f) Departemen Editing yang dikepalai oleh editor. 

Meskipun terbagi menjadi beberapa bagian, dalam memproduksi sebuah 

film ini dikoordinator oleh produser yang memiliki kuasa penuh terhadap 

semua aspek dalam pembuatan film. Departemen dalam sebuah produksi film 

bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan dalam produksi. 

2.2.1 Jenis-jenis Film 

Film dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan sesuai dengan 

tujuan dari filmmaker atau si pembuat film. Maka dari itu film memiliki 

berbagai macam jenis, diantaranya disebutkan oleh Effendy (2014): 

a) Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan sebuah karya film yang menyajikan 

realita dengan berbagai macam cara dan tujuan. Kata dokumenter 

pertama kali muncul pada sekitar tahun 1890-an sebagai sebutan 

karya film pertama oleh Lumiere bersaudara yang mengisahkan 

tentang perjalanan (travelogues). Kemudian pada tahun 1926, kata 

dokumenter kembali digunakan oleh John Grierson untuk film 

Moana karya Robert Flaherty karena ia berpendapat bahwa 

dokumenter merupakan cara kreatif untuk merepresentasikan 

realitas. Film dokumenter sejatinya harus tetap berpijak pada hal-hal 

senyata mungkin. 
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b) Film Cerita Pendek (Short Films) 

Fim cerita pendek biasanya berdurasi kurang dari 60 menit. Di 

Negara-negara luar seperti Jerman, Australia, Kanada dan Amerika 

Serikat, film cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan 

batu loncatan untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. 

c) Film Cerita Panjang (Feature-length Films) 

Jika pada film cerita pendek berdurasi kurang dari 60 menit, maka 

pada film cerita panjang durasi yang biasanya dipakai adalah sekitar 

60 menit sampai dengan 100 menit.  

d) Film-film Jenis Lain 

 Profil Perusahaan (Corporate Profile) 

Profil perusahaan biasanya diproduksi untuk kepentingan tertentu 

dari suatu perusahaan yang bisa juga digunakan sebagai alat bantu 

presentasi perusahaan tersebut. 

 Iklan Televisi (TV Commercial) 

Menurut Effendy (2014), iklan juga termasuk ke dalam golongan 

jenis film. Iklan merupakan film pendek yang sangat singkat dan 

diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik tentang 

produk maupun berupa layanan masyarakat. 

 Program Televisi (TV Program) 

Untuk program televisi, diproduksi untuk konsumsi dari pemirsa 

televisi sendiri. Program televisi ini terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu cerita dan noncerita. Dari jenis cerita, dapat kita ketahui 

bahwa ada cerita yang fiksi dan nonfiksi. Dan untuk cerita yang 
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fiksi, biasanya televisi memproduksi film serial (TV series), film 

televisi (FTV), atau film cerita pendek. 

 Video Klip (Music Video) 

Video klip merupakan sarana untuk memasarkan produknya, 

yang dalam hal ini adalah musik. Pertama kali dipopulerkan lewat 

saluran televisi MTV pada tahun 1981. Hingga saat ini, video klip 

sendiri tumbuh sebagai aliran dan industri tersendiri. 

 

2.3 Film Bergenre Horor 

Dalam situs online Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), genre 

memiliki arti sebagai jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya 

(Setiawan, 2017). Film secara luas dapat mengandung berbagai macam cerita 

yang diangkat dengan tujuan pesannya masing-masing. Jika film yang 

diproduksi memuat hal-hal yang mengundang tawa, maka film tersebut akan 

bergenre komedi; jika film diproduksi dengan memproduksi cerita tentang 

sebuah petualangan, maka film tersebut akan bergenre adventure 

(petualangan). Begitu pula film dengan genre horor, cerita yang diangkat 

merupakan cerita yang bersifat menakut-nakuti. Dikutip pula dari halaman 

situs Filmsite yang merupakan situs ulasan film, film horor merupakan film 

meresahkan yang didesain untuk menakut-nakuti dan membuat panik, 

menyebabkan ketakutan serta kegelisahan, biasanya dengan akhir yang 

mengerikan sekaligus menghibur (Anonim. a, 2017). Disebutkan pula bahwa 

film horor secara efektif berpusat pada sisi gelap kehidupan, peristiwa 
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terlarang, dan aneh serta memprihatinkan. Tidak jarang film horor memuat 

tindak-tindak kekerasan untuk membuat film menjadi semakin menyeramkan. 

Diceritakan pula dalam situs Filmsite (Anonim. a, 2017) bahwa 

kemunculan dari film dengan genre horor dimulai lebih dari 100 tahun yang 

lalu. Menonton film horor sendiri dapat memberi pembuka kedalam dunia yang 

menakutkan tanpa harus memposisikan diri pada situasi yang bahaya dan 

menakutkan seperti yang dilihat didalam film horor yang ditonton. Dalam film 

horor, kekuatan irasional dari suasana horor perlu dikalahkan, dan seringkali 

film-film seperti ini diakhiri dengan suasana atau situasi yang normal setelah 

mengalami sesuatu yang mengerikan. 

Dapat diketahui melalui situs Filmsite (Anonim. a, 2017), film bergenre 

horor pertama muncul pada tahun 1896 yang disutradarai oleh Georges Méliès 

dengan judul Le Manoir Du Diable atau The Haunted Castle. Film berdurasi 

sekitar tiga menit tersebut mengandung unsur-unsur horor dan vampir. Unsur-

unsur yang ditampilkan diantaranya ada kelelawar yang terbang, sebuah kuali, 

kerangka tubuh manusia, kemudian sosok hantu, setan dan penyihir. Film ini 

bercerita tentang perjumpaan dengan iblis dan berbagai hantu. Karena 

memperlihatkan transformasi dari kelelawar, maka film ini juga dapat 

dikatakan sebagai film vampir pertama. Film horor pada masa mulanya 

memunculkan cerita tentang vampir, monster, dan sebagainya. Film horor yang 

menceritakan tentang monster pertama di Amerika Serikat adalah film yang 

berjudul Frankestein oleh sutradara J. Searle Dayley pada tahun 1910. Pada 

awal tahun 1930an, horor memasuki masa klasiknya di Hollywood yang 

merupakan era dari film tentang vampir, drakula dan Frankestein. Cerita-cerita 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
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yang diangkat diantaranya tentang vampir Eropa yang mengerikan, ilmuwan 

gila, manusia tak terlihat, serta menceritakan tentang beberapa makhluk dan 

monster lainnya. 

Filmsite (Anonim. a, 2017) juga mengemukakan film-film horor yang ada 

pada tahun 1930-an dan sekitar awal 1940-an termasuk dari salah satu film 

horor terbaik sepanjang masa. Diantaranya ada film yang disutradarai oleh Tod 

Browning yaitu Freaks (1932) dan merupakan salah satu karya terbaiknya. 

Film tersebut menceritakan tentang sekelompok orang aneh yang balas dendam 

terhadap seorang perempuan cantik dan berprofesi sebagai pemain sirkus. 

Mereka mengubah perempuan tersebut menjadi makhluk yang mengerikan, 

yaitu setengah manusia dan setengah burung. Film ini mendefinisikan ulang 

tentang konsep kecantikan, cinta, kelainan, dan menjadi film yang sangat 

mengganggu dan dihindari oleh sebagian besar penontonnya. Bahkan hingga 

film ini dilarang tayang selama 30 tahun di Inggris. Masih pada tahun yang 

sama, James Whale sebagai sutradara dari film The Old Dark House 

mengisahkan cerita tentang hantu misterius yang menyeramkan dengan 

menyisipkan unsur komedi didalamnya. 

Selanjutnya,  Filmsite (Anonim. a, 2017) juga memaparkan kehadiran film 

horor dengan cerita lain, yaitu mengisahkan tentang mumi berjudul The 

Vengeance of Egypt yang muncul pada tahun 1912. Film yang mengisahkan 

tentang mumi pertama kali tersebut bercerita tentang mumi mengerikan yang 

balas dendam atas cincinnya yang dicuri. Selain dari film horor yang 

mengisahkan tentang, setan, vampir, drakula, mumi, dan frankestein, ada pula 

film horor yang mengisahkan tentang zombie. Zombie merupakan makhluk 
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mati yang masih bisa berjalan. Biasanya digambarkan dengan daging yang 

membusuk, merusak, jahat, memburu dan juga memangsa daging manusia. 

Setelah itu di tahun 50an, banyak film horor yang mengisahkan tentang efek 

dari paparan radioaktif, bahan-bahan kimia, atau kecelakaan ilmiah lainnya. 

Hal tersebut mengakibatkan munculnya seperti monster dan mutan, contohnya 

film Gojira atau biasa dikenal dengan Godzilla yang merupakan film produksi 

dari Jepang pada tahun 1954. Film horor kemudian di tahun 1980, ada salah 

satu film horor dengan disutradarai oleh Stanley Kubrick yang berjudul The 

Shining. Dengan mengangkat cerita yang dikaryai oleh Stephen King, film 

tersebut menceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah hotel 

terpencil karena tuntutan pekerjaan baru. Tanpa mereka ketahui, ternyata hotel 

tersebut memiliki masa lalu yang mengerikan. 

Cerita lain yang diangkat menjadi film bergenre horor adalah film The 

Exorcist (1973) dan disutradarai oleh William Friedkin. Film ini menceritakan 

tentang roh jahat yang menguasai tubuh seorang gadis berusia 12 tahun. 

Dilansir dari situs CNN Indonesia (Armenia. 2017), film yang diangkat dari 

novel terlaris karya William Peter Blatty ini memiliki kesuksesan dalam 

sejarah film horor sendiri. Kesuksesan yang dimaksud yaitu menjadi film horor 

yang memperoleh keuntungan terbesar di seluruh dunia pada masanya 

sebanyak total $441,3 juta. 

Menyambung dari perkembangan film yang diceritakan pada situs ulasan 

Filmsite (2017), ditahun-tahun setelahnya banyak film-film yang dimunculkan 

kembali dengan versi yang baru. Misalnya seperti film tentang drakula, 

vampire, frankenstein, dan manusia serigala. Film-film tersebut 
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disempurnakan antara tahun 80 hingga 90an dengan anggaran yang lebih besar. 

Salah satunya ada film horor yang dimunculkan kembali dari negara Jepang, 

yaitu film berjudul Ringu (1998).  Film horor yang populer tersebut dibuat 

ulang dengan versi terbaru dengan judul Ring pada tahun 2002. Dan banyak 

film-film lain yang diremake dengan versi-versi terbarunya, termasuk film IT 

yang diadaptasi dari novel karya Stephen King. 

 

2.4 Perilaku Kekerasan 

Kekerasan merupakan salah satu realitas sosial yang dapat ditemui 

dimanapun dan kapanpun. Dalam bukunya, Haryatmoko (2007) mengutip 

pernyataan dari P. Lardellier bahwa kekerasan didefinisikan sebagai tindakan 

dengan kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Kekerasan 

mengandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuk seperti 

fisik, verbal, moral, psikologis atau melalui gambar. Kekerasan juga dapat 

melukai tubuh, psikologis dan juga merugikan pihak-pihak yang terlibat. 

Kekerasan menurut Siregar (2008) dalam bukunya merupakan salah satu 

formula yang bisa didapatkan dalam dunia tontonan. Contohnya saja dari film 

atau acara televisi yang menampilkan cerita tentang polisi yang menghadapi 

penjahat, akan ada unsur-unsur kekerasan didalam. Film yang menceritakan 

tentang perang juga berisi banyak unsur-unsur kekerasan didalamnya. Menurut 

Siregar (2008), tindak kekerasan seperti perang, pembunuhan, serta penyiksaan 

makhluk hidup akan berlangsung sepanjang kurun waktu kehidupan manusia. 

Segala informasi yang dimuat dalam media massa akan mempengaruhi 

dan berdampak kepada khalayaknya, termasuk kekerasan. Perilaku negatif 
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tersebut akan mendidik khalayaknya untuk berbuat kekerasan. Namun tentu 

saja hal tersebut terjadi jika khalayak tidak dapat memilah mana perilaku yang 

positif. Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televisi di Amerika 

Serikat oleh American Psychological Association pada tahun 1995, seperti 

dikutip oleh Sophie Jehel (2003:124), ada tiga kesimpulan menarik yang perlu 

mendapat perhatian serius: pertama, mempresentasikan program kekerasan 

meningkatkan perilaku agresif; kedua, memperlihatkan secara berulang 

tayangan kekerasan dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan 

dan penderitaan korban; ketiga, tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa 

takut sehingga akan menciptakan representasi dalam diri pemirsa, betapa 

berbahayanya dunia. 

Kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku atau perbuatan yang dapat 

mencelakakan atau merusak orang lain baik itu dari segi fisik maupun nonfisik. 

Dalam situs online Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa 

pengertian kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok yang 

menyebabkan kerusakan, cedera atau mati  pada orang lain, dan dapat berarti 

juga dengan paksaan (Setiawan, 2017). Kekerasan juga dapat diartikan sebagai 

agresif, dimana disebutkan dalam Kulsum (2014) bahwa Baron (dalam 

Koeswara, 1998) mengartikan agresif adalah tingkah laku yang dijalankan oleh 

individu dengan tujuan melukai atau mencelakakan individu lain. 

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku yang bersifat 

menyerang atau bertahan dan disertai penggunaan kekerasan (Astuty, 

2015:135). Kemudian Astuty (2015) juga mengatakan bahwa ada empat jenis 

kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu diantaranya: 
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 Kekerasan terbuka atau kekerasan yang dapat dilihat, contohnya seperti 

perkelahian. 

 Kekerasan tertutup tau kekerasan tersembunyi atau secara tidak langsung, 

contohnya seperti pengancaman terhadap seseorang. 

 Kekerasan agresif atau kekerasan untuk mendapatkan sesuatu, contohnya 

seperti penjambretan, perampokan, dan sebagainya. 

 Kekerasan defensif yaitu kekerasan untuk melindungi diri, seperti 

seseorang yang melakukan perlawanan saat dirampok. 

Astuty (2015) juga menjelaskan bahwa dalam istilah sosiologi dikenal 

dengan adanya kekerasan kolektif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh anggota 

kelompok. Dalam pengertian yang luas, kekerasan tersebut dilakukan oleh 

segerombolan orang ataupun kumpulan orang yang banyak, dalam pengertian 

sempitnya dilakukan oleh gang. Ada pula bentuk kekerasan dengan memukul, 

pembunuhan serta tindakan, kekerasan individu seperti bunuh diri. 

Dr. Soerjono Soekanto dalam buku Kusumah (1982:41) mengemukakan 

lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan, diantaranya yaitu: 

 Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat 

materi dengan jalan mudah 

 Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental 

pada orang-seorang 

 Keberanian mengambil resiko 

 Kurangnya perasaan bersalah 

 Adanya keteladanan yang kurang baik 
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Program yang berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan aspek 

pendidikan, etis, dan efek traumatisme penonton (Haryatmoko, 2007:121). 

Namun pada media seringkali kekerasan tersebut dipadukan dimensi seni, yang 

mempersulit pemilahan antara yang mendidik dan mana yang merugikan 

ataupun distruktif. 

Dalam bukunya, Kulsum (2014) memaparkan bentuk-bentuk agresi atau 

kekerasan menurut Morgan, King, Weisz, dan Schopler (1986) yang dijabarkan 

kedalam tabel seperti berikut: 

Tabel 2.1 

Bentuk-bentuk Kekerasan  

Bentuk-bentuk Kekerasan Contoh 

Fisik, aktif, langsung Menikam, memukul, atau menembak orang lain. 

Fisik, aktif, tidak langsung Membuat perangkat untuk orang lain, menyewa 

seorang pembunuh untuk membunuh. 

Fisik, pasif, langsung Secara fisik, mencegah orang lain memperoleh 

tujuan yang diinginkan atau memunculkan 

tindakan yang diinginkan seperti duduk dalam 

demonstrasi). 

Fisik, pasif, tidak langsung Menolak melakukan tugas-tugas yang 

seharusnya (Misalnya, menolak berpindah 

ketika melakukan aksi duduk). 

Verbal, aktif, langsung Menghina orang lain. 

Verbal, aktif, tidak langsung Menyebar gosip atau rumor negatif tentang 

orang lain. 
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Verbal, pasif, langsung Menolak berbicara dengan orang lain, menolak 

menjawab pertanyaan, dan lain-lain. 

Verbal, pasif, tidak langsung Tidak mau membuat komentar verbal 

(Misalnya, menolak berbicara dengan orang lain 

yang menyerang dirinya bila dia dikritik secara 

tidak fair). 

Sumber: Kulsum hlm. 249 

 

Dengan berbagai macam bentuk kekerasan, kekerasan dapat 

dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu verbal dan nonverbal. Kekerasan 

dalam bentuk verbal berarti kekerasan yang berupa ucapan mengakibatkan 

meningkatnya rasa tidak berdaya dan menyinggung serta menyakiti perasaan 

orang lain seperti menghina, mengancam dan lain sebagainya (Karima, 2015). 

Dalam kekerasan verbal, bentuk komunikasi verbal sendiri menurut Ronald B. 

Adler dan George Rodman dalam Nurudin (2017), verbal adalah bentuk 

komunikasi yang diungkapkan melalui bahasa baik itu lisan atau tulisan. 

Sehingga jika bentuk komunikasi tersebut dikaitkan dengan perilaku 

kekerasan, maka kekerasan verbal dilakukan melalui bahasa dari lisan ataupun 

tulisan. Simpen menjelaskan bahwa kekerasan verbal dapat berarti 

penyelewengan bahasa atau tindakan berbahasa yang menyebabkan tidak 

nyamannya orang lain, tertekannya orang lain, kecemasan, kekhawatiran, 

ketakutan atau terancamnya orang lain (Ambarwati, 2013). Dalam kepustakaan 

komunikasi, kekerasan kata-kata atau kekerasan verbal adalah semua bentuk 

tindakan ucapan yang mempunyai sifat menghina, membentak, memaki, 
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memarahi dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas 

(Koswara, 2014). Berdasarkan hal tersebut dapat berarti bahwa perkataan 

maupun tutur bahasa yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain termasuk 

dalam kekerasan verbal. Kekerasan verbal sendiri dapat dilihat dalam berbagai 

macam bentuk, salah satunya seperti ketakutan atau terancamnya orang lain 

disebabkan oleh tutur bahasa yang susunan kata-katanya merupakan sebuah 

ancaman. Bentuk-bentuk kekerasan verbal yang dapat ditemukan diantaranya 

adalah makian, hinaan, ancaman, tuduhan, paksaan, sindiran, protes, 

kecurigaan, kebohongan, dan sebagainya (Ambarwati, 2013).  

Kekerasan nonverbal merupakan bentuk kekerasan dengan tindakan yang 

berpotensi untuk menyakiti scara fisik seperti menendang, membunuh dan lain 

sebagainya (Karima, 2015). Sedangkan menurut Ronald B. Adler dan George 

Rodman dalam Nurudin (2017), nonverbal adalah bentuk komunikasi yang 

diungkapkan diantaranya melalui nada suara, jeritan, mimik/ekspresi wajah, 

isyarat, sentuhan. Sehingga jika dikaitkan pada kekerasan, kekerasan nonverbal 

ini merupakan tindak kekerasan yang dilakukan melalui bentuk komunikasi 

nonverbal. Seperti misalnya pada nada suara, maka kekerasan yang dilakukan 

adalah menggunakan nada suara yang tinggi dengan maksud untuk menyakiti 

orang lain seperti berteriak atau menggertak. Contoh lain dapat dilihat pada 

bagian isyarat, maka kekerasan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

isyarat yang dimaksudkan untuk menyakiti dan merendahkan orang lain seperti 

isyarat pelecehan dengan menunjukkan jari tengah kepada orang lain atau. Hal 

tersebut dapat diketahui karena jari tengah merupakan suatu isyarat yang 

menunjukkan suatu hinaan. Kekerasan nonverbal juga bisa dilihat pada bagian 
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komunikasi nonverbal dalam bentuk sentuhan, dimana kekerasan itu dilakukan 

dengan ada kontak langsung kepada fisik dengan tujuan menyakiti dan melukai 

orang lain seperti memukul, menendang, menampar dan sebagainya.  

 

2.5 Struktur Kategori 

Struktur kategori merupakan unsur penting dalam pengukuran pada 

penelitian analisis isi. Kategori merupakan bagaimana kita mengetahui bagian 

dari isi yang ingin diketahui (Eriyanto, 2011:202). Seperti yang telah 

dipaparkan oleh peneliti, pada penelitian ini peneliti ingin meneliti frekuensi 

kemunculan dari adegan kekerasan yang ada pada film. Maka, kategori yang 

akan ditentukan menyesuaikan dengan adegan kekerasan yang ada pada film 

IT sendiri. 

Dalam menyusun kategori sendiri, Eriyanto (2011) menyebutkan bahwa 

ada tiga prinsip yang tidak boleh dihilangkan dalam menyusun kategori. 

Prinsip pertama adalah terpisah satu sama lain, maksudnya antar kategori yang 

ditentukan harus dapat dibedakan secara jelas. Prinsip yang kedua adalah 

lengkap, berarti kategori yang disediakan haruslah lengkap menyangkut 

tentang semua kemungkinan kategori yang muncul. Kemudian prinsip yang 

terakhir adalah reliabel, yang berarti bahwa kategori yang disediakan memiliki 

penafsiran yang sama antara satu orang dan orang lain. Salah satu cara agar 

lembar coding menjadi reliabel adalah dengan menyertakan petunjuk dan 

penjelasan kategori dalam pengisian lembar koding agar dapat dipahami oleh 

terutama coder. 
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Kategori yang peneliti buat dalam penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu 

kekerasan verbal dan kekerasan nonverbal. Menurut Ronald B. Adler dan 

George Rodman dalam Nurudin (2017), verbal adalah bentuk komunikasi yang 

diungkapkan melalui bahasa baik itu lisan atau tulisan. Sedangkan nonverbal 

adalah bentuk komunikasi yang diungkapkan diantaranya melalui nada suara, 

jeritan, mimik/ekspresi wajah, isyarat, sentuhan. Dari bentuk komunikasi 

verbal dan nonverbal serta ditambah dengan referensi dari buku Kulsum (2014) 

yang berjudul Pengantar Psikologi Sosial, kemudian disesuaikan dengan 

adegan serta dialog yang mengandung kekerasan pada film IT menjadi: 

1. Kekerasan verbal 

Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang diungkapkan dalam bentuk 

lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata. Kategori 

kekerasan verbal ini dapat ditemukan dalam dialog yang diucapkan juga 

dalam adegan seperti tulisan-tulisan. Kekerasan dapat terjadi dikarenakan 

melalui bahasa dan kata-kata bisa mengakibatkan dampak seperti sakit 

hati, terkucilkan, dihina, ketakutan, dan sebagainya. Bentuk dari kekerasan 

verbal ini memiliki subkategori yaitu: 

a. Menghina 

Menghina termasuk dalam salah satu tindak kekerasan verbal, 

karena menghina merupakan perbuatan yang merendahkan diri 

orang lain melalui kata-kata hingga menyakiti perasaan.Contoh 

dalam film: Gretta yang menyebut Beverly dengan perkataan “kamu 

sampah”. 
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b. Mengancam 

Mengancam juga termasuk dalam kekerasan verbal karena hal 

tersebut merupakan kata-kata yang bermaksud untuk merugikan atau 

juga mencelakakan pihak yang diancam. 

Contoh dalam film: Henry yang berteriak kepada Ben sambil 

mengatakan “Akan kupotong dadamu, sumpah!”  

2. Kekerasan Nonverbal 

Beda halnya dengan kekerasan verbal, bentuk dari kekerasan nonverbal 

atau kekerasan fisik ini lebih luas, yaitu dapat dilihat dari gerak, isyarat 

tubuh, bahkan intonasi suara. Kategori kekerasan nonverbal ini dapat 

ditemui pada adegan juga dialog dalam film. Kekerasan nonverbal dapat 

diidentifikasi melalui gerakan isyarat yang membuat orang lain merasa 

ketakutan atau juga dilecehkan. Dapat juga diidentifikasi melalui gerakan 

yang bersentuhan langsung kepada fisik korban, sehingga korban 

mengalami kesakitan, terluka, ataupun terbunuh. Kemudian juga dapat 

diidentifikasi melalui intonasi suara yang menyebabkan ketakutan atau 

merasa direndahkan. Subkategori yang dapat dimasukkan pada kategori 

kekerasan nonverbal ini diantaranya ada: 

a. Kekerasan fisik dengan menggunakan alat 

Yang dimaksud kekerasan fisik dengan menggunakan alat ini adalah 

perbuatan menyakiti atau mencelakakan fisik dengan menggunakan 

alat bantu seperti kayu dan tongkat untuk memukul, pisau untuk 

menyayat, pistol untuk menembak atau sebagainya. 
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Contoh dalam film: Dua kelompok remaja yang saling lempar 

dengan menggunakan dengan batu, contoh lainnya yaitu salah satu 

tokoh remaja yang membunuh ayahnya dengan menggunakan pisau. 

b. Kekerasan fisik tanpa menggunakan alat 

Disisi lain, yang dimaksud dengan kekerasan fisik tanpa 

menggunakan alat yaitu perbuatan kekerasan dengan menggunakan 

kekuatan dari tangan kosong atau dengan bagian tubuh lainnya untuk 

mencelakakan fisik seperti memukul, menendang, menggigit, 

mendorong dan sebagainya. 

Contoh dalam film: Tokoh Pennywise yang menggigit tangan 

Georgie hingga putus, contoh lainnya adalah Belch yang menendang 

muka Mike dengan kakinya. 

c. Melecehkan 

Melecehkan dalam bentuk nonverbal yaitu seperti gerak juga isyarat 

yang bermaksud untuk merendahkan pihak lain. 

Contoh dalam film: Richie yang mengacungkan jari tengahnya 

kepada Henry. 

d. Menggertak 

Menggertak merupakan tindakan dengan menggunakan suara keras 

dengan tujuan untuk memunculkan ketakutan kepada orang yang 

digertak. 

Contoh dalam film: Ayah Henry yang melepaskan beberapa 

tembakan ketanah di dekat Henry. 
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e. Meneriaki 

Meneriaki merupakan tindakan berseru kepada orang lain dengan 

menggunakan nada tinggi atau suara yang keras. 

Contoh dalam film: Ben yang berteriak karena marah kepada Henry, 

atau Henry yang meneriaki teman-temannya menyuruh mereka 

mengejar Ben. 


