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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Film sebagai Media Komunikasi Massa 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi  (communication) berasal dari kata latin communication, 

comunis yaitu sama. Maksud sama disini ialah sama makna (Effendi, 1986 

: 11). Effendi (1986:14) menyatakan bahwa proses komunikasi pada 

hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh 

seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa 

merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain, yang muncul dari 

benaknya.Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, 

kekhawatiran, kemarahan keberanian kegairahan dan lain sebaginya, yang 

timbul dari lubuk hati. 

 

Dalam (Mulyana, 2008 : 68) komunikasi didefinisikan oleh beberapa 

ahli sebagai berikut:  

1. Carl I. Hovland:  

“Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rasangan (biasanya lambing-

lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 

(komunikate).” 

2. Everren M.Rogers: 

“komunikasi adalah proses di mana suatu ide diahlikan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih,  maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka." 

3. Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante: 

“(komunikasi adalah) transmisi informasi dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak.” 

  dalam hal ini di jelaskan bahwa komunikasi dilakukan untuk 

memnuhi sebuah kebutuhan. Melihat dari proses komunikasi adalah 

penyampaian pikiran dan perasaan (gagasan,opini,dll), maka komunikasi 

dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan proses untuk 

mempengaruhi pikiran benak masyarakat. Beberapa cara yang dilakukan 

dalam hal ini, komunikator atau seseorang yang hendak menyampaikan 

pesan mengunakan media dalam proses mengubah prilaku masyarakat.  
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2.1.2 Macam-macam komunikasi 

 Menurut (Mulyana, 2008:80-84) dalam buku Ilmu Komunikasi 

suatu pengantar, macam macam komunikasi terbagi menjadi 5. Berikut 

penjelasannya: 

a. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (Intrarpersonal communication) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri. Dengan kata lain komunikasi 

intrapribadi ini melekat pada komunikasi dua orang, tiga orang, dan 

seterusnya, karena sebelum berkomuniksi dengan orang lain kita 

biasnya berkomunikasi dengan diri sendiri (mempresepsi 

danmemastikan makna pesan orang lain. Keberhasilan komunikasi 

dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi dengan 

diri sendiri…(Mulyana, 2008:80). 

 

b. Komunikasi antarpribadi  

Menuerut Mulyana dalam bukunya yang berjudul Komunikasi suatu 

pengantar 2008. Komunikasi antarpribadi antarpribadi interpersonal 

communication adalah kommunikasi antara orang-orang secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap raksi 

langsung orang lain secara verbal ataupun nonverbal. Bentuk khusus 

komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik (dyadic 

commuunication) melibatkan dua orang. Ciri-ciri komunikasi diadik : 

Komunikan dan komunikator dalam jarak yang dekat serta mengirim 

dan menerima pesan secara simultan, spontan secara verbal ataupun 

nonverbal. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para 

peserta komunikasi. 

 

c. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik Public communication adalah komunikasi antara 

seorang pembicara dengan sejumlah besar orang khalayak yang sering 

juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. Komunikasi publik 

biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada 

komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok ,Karen 

komunikasi public menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian 

dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Ciri-ciri 

komunikasi publik adalah terjadi di tempat umum (publik), misalnya 

kelas, tempat ibadah (masjid,gereja) atau tempat laninya yang 

dihindiri sejumlah besar orang. Komunikasi publik sering bertujuan 

memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan atau 

membujuk…(Mulyana, 2008:82). 

 

d. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi organizational communicational terjadi dalam 

suatu organisasi bersifat formal dan juga informal dan berlangsung 
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dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok.komunikasi organisasi sering kali melibatkan juga 

komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi dan adakalanya juga 

komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut 

stuktur organisasi, yakni komunikasi kebawah, komunikasi ke atas, 

dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak 

tergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antarsejawat, 

juga termasuk selentingan dan gosip…(Mulyana, 2008:83). 

 

e. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dikelolah oleh suatu lembaga atau orang yang 

dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar dibanyak tempat, anonim dan heterogen. pesan dari 

komunikasi massa disampaikan secara cepat, serentak dan selintas 

(khususnya media elektronik)”…(Mulyana, 2008:83). 

 

Sedangkan menurut Julia T.wood menjelaskan bahwa dalam macam 

macam komunikasi juga di bagi beberapa bentuk, diantaranya: (1) 

komunikasi inrapersonal, (2) komunikasi interpersonal, (3)komunikasi 

kelompok, (4)komunikasi organisasi, (5)komunikasi media massa dan 

media sosial, (6) komunikasi publik, (7)komunikasi antar budaya. (Julia 

T.wood, 2013:12).  

 

Berdasarkan penjelasan macam komunikasi menurut Dedy 

Mulyana, Julia T. Wood menambahkan 2 macam komunikasi diantaranya 

Komunikasi publik dan komunikasi antar budaya. Komunikasi publik 

adalah proes penyampaian pesan oleh komunikator terhadap khalayak, 

dimana keterampilan bicara kita dibutuhkan didepan umum. Komunikasi 

antar budaya adalah proses kesadaran akan praktek komunikasi 2 budaya 

atau lebih yang berbeda. Perbedaan budaya yang memuntut pelaku 

komunikasi memahami budaya lain. 

 

2.1.3 Ciri – Ciri Komunikasi Massa 

dalam buku Pengantar Komunikasi Massa yang di tulis Nurudin 

2007 ada beberapa ciri komunikasi masa yaitu: 

1. Komunikator dalam Media Massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja sama 

satu sama lain dalam sebuah lembaga. 
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2. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Komunikan dalam komunikasi massa bersifat beragam seperti beragam 

status sosial ekonomi, agama dan kepercayaan yang berbeda maupun 

jenjang pendidikan yang berbeda. 

 

3. Pesannya Bersifat Umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang 

atau satu kelompok masyarakat tertentu melainkan bersifat umum yang 

dapat diterima oleh khalayak yang beragam. 

 

4. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah. 

Penyampaian pesan komunikasi kepada komunikan tidak sampai 

berlangsung dua arah karena sifatnya tertunda. 

 

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

Penyampaian komunikasi secara bersamaan adalah kererempakan oleh 

komunikan. 

 

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menmyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan 

teknis yang dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik ataupun 

bantuan alat yang lainnya. 

 

7. Komunikasi Massa Dikontrol Gatekeeper 

Fungsi Gatekeeper sebagai penambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas informasi yang disebarkan supaya lebih 

mudah dipahami. 

 

Menurut Jalaludin racmad,1994 dalam buku komunikasi massa 

yang di tulis oleh Isti nursih wahyuni 2014 dijelaskan bahwa ciri-ciri 

komunikasi massa adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat tidak langsung artinya harus melalui media massa 

 

2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-

peserta komunikasi 

 

3. Bersifat terbuka artinya ditujukan pada publik yang tidak 

terbatas dan anonim 

 

4. Mempunyai publik yang secara tersebar. (Wahyuni 2014:4) 

 

Komunikasi massa dilakukan dengan tujuan tertentu, dimana komunikan 

atau audience dalam jumlah banyak dan heterogen menjadi sasaran target 

komunikasi. Komunikasi massa berlangsung satu arah artinya proses 

komunikasi yang dilakukan tidak ada interaksi atau tibal balik dari 
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komunikan. Dalam komunikasi massa juga bisa disampaikan secara tidak 

langsung serta serempak melalui media, jadi pesan yang disampaikan dan 

diterima oleh khalayak bersifat massa atau (serempak) dan sesaat. 

  

2.1.4  Macam-Macam Media Komunikasi Massa 

Menurut (Ardianto, 2015 :103-153) dalam buku komunikasi massa,  

terdapat macam-macam bentuk media massa. Berikut penjelasannya: 

a. Surat Kabar 

Secara kontenporer surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan 

fungsi skunder. Fungsi utama media adalah: 

1. To inform (menginformasikan  kepada pembaca secara objektif 

tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, Negara dan dunia) 

2. To comment (mengomentari berita yang disampaikan dan 

mengembangkannya ke dalam focus berita) 

3. To provide (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang 

membutuhkan melalui pemasangan iklan) 

 

Karakteristik surat kabar sebagai media massa mencagkup: Publisitas, 

periodesitas, universilitas, aktulitas dan terdokumentasikan. 

a. Publisitas atau publicity adalah penyebaran pada public atau 

khalayak. 

b. Periodesitas menujuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, 

mingguan, atau dwi mingguan. 

c. Universalitas menujuk pada kesemataan isinya, yang beraneka 

ragam dan dari seluruh dunia dengan demikian atau isi surat kabar 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, 

ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan dan lain-lain. 

d. Aktulitas menurut kata asalnya berarti “kini” dan “keadaan” 

sebenarnya. 

e. Terdokumentasikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, 

dapat dipastikan ada beberapa diantaranya yang oleh pihak-pihak 

tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau di buat keliping. 
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b. Majalah 

Menurut (Ardianto, 2015:115)klasifikasi majalah dibagi kedalam 

lima katagori yakni:  

1. 4general cuonsumer magazine (majalah konsumen umu) 

2. business publication (majalah bisnis) 

3. inracy reviews and academic journal (kritik sastra majalah 

imiah) 

4. newsletter (majalah khususnterbitan berkala) 

5. public relations magazine (majalah humas) 

 

c. Radio Siaran 

Radio siaran sebagai alat komunikasi setelah mesin cetak 

ditemukan. Donald McNicol dalam bukunya Radio’s conquestof space 

menyatakan bahwa “terkalahnya” ruang angkas oleh radio siaran 

dimulai pada tahun 1802 oleh dane dengan ditemukannya suatu pesan 

(massage) dalam jarak pendek dengan mengunakan alat sederhana 

berupa kawat beraliran listrik. Jaringan radio siaran mengunakan 

jaringan telepon, tetapi sekarang memakai jaringan maya (cyber). 

Semua program jaringan ditramisikan oleh satelit…(Ardianto, 

2015:124). 

 

d. Televisi 

Terdapat lima metode penyampaian program televisi yang telah 

dikembangakan dalam (Ardianto,2015:125) sebagai berikut: 

1. Kualitas gambar  kuno ditingkatkan menggunakan  high 

density television (HDTV) bisa disebut Over-the-air 

reception of network and local station program 

 

2. Cable. Penyampaian Program melalui satelit ke system 

kabel local, lalu didistribusikan pada rumah khalayak  

mengunakan kabel di bawah tanah, system cable standard 

dibakukan tahun 1990-an. 

 

 

3. Digital cable. Ini bagian dari information super highway. 

Dahulu system kabel local dan telepon untuk pelanggan 

jumlah besar mengunakan kabel kuno. Sekarang diganti 

dengan kabel serat optic yang di tanam di bawah tanah 

tetapi memiliki kapasitas lebih tinggi. Kabel serat optik 

inidapat memuat 500 lebih saluran. System ini memungkin 
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kan terjadinya komunikasi televise dua arah. Instalasi kabel 

serat optic ini termasuk program nasional yang memerlukan 

biaya sangat besar. 

 

4. Wireless cable. Sejumlah system kabel menyampaikan 

program bagi pelanggan yang mengunakan transmisi 

microwafe (gelobang pendek) meskipun kabel ini di bawah 

tanah. Metode ini mengurangi biaya instalasi serat optic, 

tetapi memerlukan peralatan khusus dalampenerimaan 

program. 

 

5. Direct Broadcast satellite (DBS). Progam program 

ditransmiskan oleh satelit langsung dengan mengunakan 

piringan yang berdiameter 18 inci ditaruh di atap rumah 

atau di Indonesia dikenal dengan istilah antenna 

parabola.metode ini merupakan terobosan dalam system 

televise kabel, yangdimulai di amerika serikat sejak tahun 

1994.   

e. Film 

Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi 

massa visual dibelahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang 

menonton film di bioskop, film televise dan film video laser setiap 

minggunya. Di amerika serikat dan kanada lebih dari satu juta tiket film 

terjual setiap tahunnya… industri film adalah bisnis yang memberikan 

keuntungan,  kadang kadang menjadi mesin uang, keluar dari kaidah 

artistic film itu sendiri (Ardianto, 2015: 143). 

 

f. Komputer dan Internet 

Electronic mail merupakan aktivitas dalam internet.Situs juga 

menjadikan sumber informasi untuk hiburan dan informasikan 

perjalanan wisata.Pengguna internet menggantungkan pada situs untuk 

memperoleh berita. Dua sampai tiga pengguna internet mengakses situs 

untuk mendapatkan berita terbaru setiap minggunya…(Ardianto, 

2015:149) . 

 

2.2 Film Sebagai Industri 

Film untuk membuatnya butuh kecerdasan yang dimiliki 

manusia.Film biasanya juga mempunyai tujuan untuk mencari 

keuntungan.Maka film juga termasuk kedalam kategori industri tergantung 

tujuan dari film tersebut apakah mencari keuntungan atau hiburan belaka. 

Menuurut Dominic (1983:306) Industri film adalah industri bisnis. 

Predikat initelah mengeser anggapan orang yang masih meyakini bahwa 

film adalah karya seni, yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi 

imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika (keindahan) 
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yang sempurna.Meskipun pada kenyataannya adalah bentuk karya seni, 

industry film adalah bisnis yang memberi keuntungan, kadang kdang 

menjadi mesin uang yang seringkali, demi uang, keluar dari kaidah artistic 

film itu sendiri. 

 

Soekanto (1987:2) menyatakan kata Industri berasal dari bahasa latin 

industria yang berarti keterampilan dan penuh sumberdaya; dengan 

demikian  manusia industrial merupakan makhluk yang terampil dan 

penuh sumber daya alam. Industri merupakan penerapan metode-metode 

cangih terhadap produksi benda-benda dan jasa-jasa ekonomis, yang 

secara lebih luas berarti pengunaan alat-alat bagi produksi secara 

ekonomis. Dalam artian ini, manusia senantiasa merupakan makhluk 

industial karena manusia mempunyai tingkat kecerdasan tertentu… 

Dari kedua definisi diatas dapat dijelaskan bahwa pengertian 

industri merupakan penerapan metode metode terhadap produksi jasa 

melalui industri kreatif berbentuk film. 

 

2.2.1 Ciri-Ciri Industri 

Industri dapat digolongkan jadi empat macam, yaitu industri kecil 

(industry rumah tangga), industri ringan, industri ringan, industry besar 

(admin, 2017). 

1. Industri kecil (industri rumah tangga) 

Ciri-ciri industri kecil adalah sebagai berikut:  

a. Modal kecil; 

b. Alat-alat dan cara-caranya masih sederhana; 

c. Umumnya merupakan tambahan mata pencaharian selain 

usaha agraris; 

d. Pengetahuan khusus tidak banyak; 

e. Upah kecil; 

f. Barang yang diproduksi hanya untuk keperluan sehari-hari, 

seperti sarung alat, sarung ponsel, ukir-ukiran, anyam-

anyaman, dan batik 

Contoh industri kecil antar lain industri kecap, kerupuk, 

makanan kecil, tahu, dan tempe. 

 

2. Industri ringan 

Ciri industri ringan adalah sebagai berikut: 

a. Barang yang dihasilkan berupa barang-barang konsumsi; 

b. Modalnya agak besar; 

c. Mesin-mesin yang digunakan kecil, berkekuatan kurang 

dari 5 daya kuda; 

d. Jumlah tenaga kerja antara enam sampai dengan sepuluh 

orang 
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Contoh industri ringan adalah industri bahan pakaian, industri 

sepatu, dan industri bahan makanan. 

 

3. Industri sedang/ industri menengah  

Ciri-ciri industri sedang adalah sebagai berikut: 

a. Modal cukup besar 

b. Berfungsi sebagai mata pencarian pokok, baik bagi 

pengusaha maupun kariyawan; 

c. Mesin yang digunakan berkekuatan lebih dari 5 daya kuda; 

d. Jumlah tenaga kerja antara 10-300 orang; 

e. Telah ada pembagian kerja dalam perusahaan; misalnya ada 

pemimpin perusahaan, bagian keuangan, dan bagian 

administrasi; 

Contoh industri sedang adalah pengrajin kayu, industri 

konfeksi, dan industri pencetakan. 

 

4. Industri besar 

Ciri-ciri industri besar yakni; 

a. Modal raksasa banyak digunakan karena modalnya paling 

besar. 

b. Ekspor dan energy adalah keperluan hasil. 

c. Mesin-mesinya jauh lebih maju. 

d. Tenaga kerja berjumlah 300/1000 orang atau lebih; 

e. Pencaharian pokok bagi pengusaha maupun karyawannya; 

f. Tata perusahaan diatur dengan rapi dan terstruktur 

g. Biasanya produksi berjalan selama 24 jam, karyawan 

bergilir tiap delapan jam. 

 

Beberapa Indusri besar ada yang dimiliki pemeriintah, 

swasta nasional, ataupuun swasta asing untuk menanamkan 

modalnya dengan syarat-syarat bersifat padat karya, 

memperkenallkan teknnologi baru, cepet menghasilkan, dan 

menghasilkan baarang-barang ekspor. 

 

2.2.2 Pengertian Film 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi bersifat audio visual. Fungsi film sebagai penyampai pesan 

kepada sekumpulan orang di suatu tempat tertentu. misi/tujuan film 

terbentuk dari pembawaan pesan. Film diciptakan untuk memenuhi sebuah 

tujuan untuk memenuhi sebuah tujuan, proses komunikasi pada film 

dilakukan dalam bentuk audio visual untuk mempengaruhi massanya. 

Menurut Biagi (2010:171) menyatakan bahwa “film sebagai bentuk utama 

hiburan dalam bentuk visual yang dibangun dari mimpi, karena 
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mempunyai sifat yang imajinatif serta kreatif”. film dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu fiksi dan non fiksi. 

 

Definisi lain dijelakan oleh (Ardianto, 2015: 143) bahwa Gambar bergerak 

(film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual dibelahan 

dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film di bioskop, film 

televise dan film video laser setiap minggunya. Di amerika serikat dan 

kanada lebih dari satu juta tiket film terjual setiap tahunnya… industri film 

adalah bisnis yang memberikan keuntungan,  kadang kadang menjadi 

mesin uang, keluar dari kaidah artistic film itu sendiri. 

 

 Secara umum film diciptakan sebagai sarana pemberdayaan 

masyarakat luas, pengekspresian dan pengembangan seni, budaya, 

pendidikan, hiburan, Serta film sebagai sumber penerangan dan informasi. 

Film juga dikatakan sebagi media dalam bentuk audio visual jika dilihat 

dari konteks penyampaian komunikasi. 

 

2.3 Film Sebagai Lembaga Sosial 

Film tidak dapat dipandang sebelah mata dalam proses pemberian 

makna terhadap realita yang terjadi di sekitar kita. Film merupakan saluran 

atau media komunikasi massa.kedudukan media film juga dapat sebagai 

lembaga sosial dalam mempengaruhi dan membentuk nilai budaya di 

kehidupan masyarakat. Sebagai media komunikasi massa yang menyajikan 

konstruksi dan merpesentasikan sosial yang ada dalam masyarakat, film 

mengarah pada sasaran utama untuk mempengaruhi khalayak atau 

penontonnya, atau menerima pesan dan menolaknya berdasarkan 

keinginan atau tujuan komunikator (pembuat film) 

 

Menurut (Biagi, 2010:171) “film sebagai bentuk utama hiburan dalam 

bentuk visual yang dibangun dari mimpi, karena mempunyai sifat 

yang imajinatif serta kreatif”. 

 

Sedangkan menurut (Sokanto 2010:173) lembaga sosial adalah 

himpunan dari norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada 

suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan 

kata lain lembaga sosial adalah kelompok sosial atau kumpulan 

masyarakat...  

 



17 
 

Jadi film dapat menjadi suatu sarana dalam menyampaikan pesan 

kepada lembaga sosial. Contohnya informasi-informasi yang terdapat 

didalam film. 

 

2.4 Jenis-Jenis Film  

Sebagai seorang komunikator adalah penting untuk mengetahui jenis-

jenis film agar dapat memanfaatkan fil, tersebut sesuai dengan 

karakteristiknya. Ardianto (2015:148) menyatakan bahwa jenis film 

dikelompokan menjadi film cerita, film berita, film documenter, dan film 

kartun. 

1. Film cerita 

Film cerita mengandung cerita yang layak dipertujukan di layar 

lebar oleh bintang film tenar, film ini didistribusikan sebagai 

barang dagangan. Cerita yan diangkat menjadii topic film biasaya 

berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, 

sehingga ada unsur menarik, baik dari jalan ceritanya maupun dari 

segi gambarya. 

 

2. Film berita 

Film berita menyangkut fakta, disajikan kepada public harus 

mengandung nilai berita (news velue). Kriteria berita ini termasuj 

penting. Film langsung terekam oleh suaranya, atau film berita 

bisu, pembaca berita yang membacakan narasinya.Bagi peristiwa-

peristiwa tertentuy, perang, kerusuhan, pemberontakan, dan 

sejenisnya, hasil film berita menjadi kurang baik.Dalam ini hal 

terpenting adalah peristiwa yang terekam secara utuh. 

 

3. Film documenter 

Film documenter didefinisikan oleh Robert Flaherty sebagai “karya 

ciptaan mengeai kenyataan”.Berbeda dengan film berita yang 

merupakan rekaman kenyataan, berbeda dengan kenyataan, maka 

film documenter merupakan hasil interprentasi pribadi dengan 

kenyataan tersebut. Banyak kebiassan masyarakat Indonesia yang 

dapat diangkat menjadi film documenter,diantaranya upacara 

kematian orang toraja, upacara ngaben di bali. Biografi seseorang 

yang memiliki karya pun dapat dijadikan sumber bagi documenter. 

 

4. Film kartun 

“Film kartun dalam sinematografi dikategorikan sebagai bagian 

yang intergeral film yang memiliki ciri dan bentuk khusus.Film 

secara umum merupakan serangkai gambar yang diambil dari 

obyek yang bergerak.Gambar obyek tersebut kemudian 

diproyeksikan ke sebuah layar dan memutarnya dalam kecepatan 



18 
 

tertentu sehingga menghasilkan gambar hidup.Film kartun dalam 

sinematografi adlah film yang pada awalnya di buat dari tangan 

dan berupa ilustrasi di mana semua gambarnya saling 

berkesinabungan”. 

 

2.5 Genre-Genre Film 

 “Genre atau jenis film ada beraneka macam. Sebenarnya tidak ada 

maksud tersendiri dengan pemisahan tersebut, namun secara tidak 

langsung dengan hadirnya film-film dengan karakter tertentu 

memunculkan pengelompokan tersebut”, terdapat beberapa jenis film yang 

dijelaskan dalam (Bridge, 1983:120) yaitu: 

1. Film Roman/Drama adalah suatu kejadian atau peristiwa hidup 

yang hebat, mengandung konflik, pergolakan, benturan antara dua 

orang atau lebih. 

 

2. Film Misteri/Horor adalah film yang mengupas terjadinya 

fenomena mistis yang menimbulkan rasa heran, takjub dan takut. 

 

3. Film Dokumenter adalah film yang berisis tentang dokumentasi 

dari kisah kehidupan nyata, atau juga berisi tentang dokumentasi 

dari kehidupan di luar itu. 

 

4. Film Realisme adalah film yang mengandung relevansi dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 

5. Film Sejarah adalah film yang melukiskan kehidupan tokoh 

tersohor dan peristiwanya. 

 

6. Film Perang adalah film yang menggambarkan peperangan dan 

situasi di dalamnya dan setelahnya. 

 

7. Film Religi adalah film yang mengangkat tema agama yang 

memberikan nilai-nilai agama tertentu. 

 

8. Film Futuristik adalah film yang menggambarkan masa depan 

secara khayal. 

9. Film Anak adalah film yang mengupas tentang dunia anak. 

 

10. Film Kartun adalah film cerita bergambar yang diawali dari media 

cetak yang diolah sebagai cerita bergambar, bukan saja sebagai 

storyboard melainkan gambar yang sanggup bergerak dengan 

teknik animasi. 
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11. Film Komedi adalah film yang dimana penekanan utama adalah 

pada humor dengan berbagai tema seperti komentar politik dan 

sosial. 

 

12. Film Petualangan adalah film pertarungan dan tergolong film 

klasik. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis film diatas, maka film 

Darah Biru Arema termasuk dalam jenis film dokumenter yang diartikan 

sebagai  film yang mengandung relevansi dengan kehidupan sehari-hari. 

 

2.6 Pesan Komunikasi Dalam Film 

2.6.1 Pesan 

Pesan merupakan titik sentral dalam proses komunikasi. Cangara 

(2007:24) menjelaskan bahwa pesan merupakan sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima, penyampaiannya bisa melalui tatap muka 

maupun media komunikasi. 

Effendy (1989:224) menyatakan bahwa pesan adalah : “suatu 

komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan 

perasaan seseorang dengan mengunakan lambang, bahasa/ lambang-

lambang lainya disampaikan kepada orang lain”. 

 

2.6.2 Sifat Pesan 

  Terdapat 2 sifat dalam pesan yang dikatakan oleh (Mulyana 2008 : 

260) sebagi berikut: 

a. Verbal 

Komunikasi verbal ternyata tidak semudah yang kita 

bayangkan.Symbol atau pesan verbal adalah semuah jenis 

simbol yang mengunakan satu kata atau lebih. Hampir semua 

rasangan wicara yang kata sadari termasuk kedalam katagori 

pesan verbal disengaja, yaitu usaha usaha yang dilakukan 

secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara 

lisan…(Mulyana, 2008:260). 

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan dan maksud kita.Bahasa verbal mengunkan kata-

katayang merepretasikan berbagai aspek berbagai aspek realitas 

individual kita.Konsekuensinya, kata-kata abstraksi realitas kita 

yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan 

totalitas objek atau konsep yang diwakili kata kata itu. 

Misalnya, kata rumah, kursi, mobil, dan 

mahasiswa…(Mulyana, 2008:261). 
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b. Nonverbal 

Bentuk awal pesan ini mendahului evolusi bagian otak 

(neocotex) yang berperan dalam penciptaan dan pengembangan 

bahasa manusia.Jadi komunikasi nonverbal lebih tua daripada 

komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal seperti sentuhan, 

senyuman, pandangan mata, dan sebagainya…(Mulyana, 

2008:342). 

Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang 

bukan kata kata. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. 

Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan 

(kecuali ransangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, 

yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkupan oleh 

individu, yang mempunyai nilai pesan pontensial bagi pengirim 

atau penerima : jadi definisi ini mencangkup perilaku yang 

disengaja juga tidak sengaja sebagai bagian dari peristiwa 

komunikasi  secara keseluruhan : kita mengirim banyak pesan 

nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan pesan tersebut  

bermakna bagi orang lain…(Mulyana, 2008:343). 

 

 

2.7 Pesan Moral dalam Film 

Moralitas berasal dari kata moral, Moral adalah kualitas dalam 

perbuatan manusia yang menujukan bahwa perbuatan ini benar atau salah, 

baik atau buruk, moralitas mencangkup pengertian tentang baik buruknya 

perbuatan manusia. 

Menurut Gunawan Setiardja dalam bukunya yang berjudul 

dialektika hukum dan moral (1990), istilah moral, moralitas berasal dari 

kata bahasa latin  “mos” (tunggal), “mores” (jamak) dan kata sifat 

“moralis”. Bentuk jamak “mores” berarti: kebiasaan kelakuan kesusilaan. 

Kata sifat  “moralis” berarti susila. Filsafat moral merupakan filsafat 

praktis, yang mempelajari perbuatan manusia sebagai manusia dari sagi 

baik buruknya ditinjauan dari hubungannya dengan tujuan hidup manusia 

yang terahir. Maka moral adalah objek filsafat moral. Istilah lainya dengan 

arti yang sama adalah: etika “ethiek” dalam bahasa Belanda. “ethics” 

dalam bahasa inggris. Istilah etika itu berasal dari kata bahasa yunani 

“ethos” yang berarti kebiasaan keakuan (gunawan, 1990:90-91). 

 

Sedangkan menurut Poespoprojo dalam bukunya yang berjudul 

Filsafat moral kesusilaan dalam teori dan praktek (1999:118), menyatakan 

bahwa, “moralitas dapat objektif atau subjektif.Moralitas objektif 

memandang perbuatan semata sebagai suatu perbuatan yang telah 

dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh –pengaruh sukarela pihak 

pelaku.Lepas dari segala keadaan khusus si pelakunya dapat 
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mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya apakah 

orang yang sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela 

menghendaki perbuatan tersebut.Moralitas subjektif adalah moralitas yang 

memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan 

persetujuan si pelaku sebagai individu.Selain itu juga di pengaruhi, 

dikondisikan latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, 

dan sifat pribadinya lainya. Yang ditanyakan, apakah perbuatan tersebut 

sesuai atau tidak sesuai dengan hati nuraninya (conscience) sendiri dari si 

pelaku”. 

Poespoprojo (1999:119) menyatakan moralitas dapat sebagai 

intisik atau ekstrisik.Pembagian ini hendaknya jangan dicampuradukan 

dengan pembagian di atas tadi.Moralitas instrisik memandang suatu 

perbuatan menurut hakikatnya bebas lepas dari setiap bentuk hukum 

positif.Yang di pandang adalah apakah perbuatan baik atau buruk pada 

hakikatnya, bukan apakah seseorang telah memerintahkan atau telah 

melarangnya. Moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang 

perbuatan sebagai suatu yang diperintahkan atau dilarang oleh 

seseorangyang berkuasa atau oleh hukum positif, baik dari manusia 

asalnya maupun dari tuhan… 

 

 Sebagaimana yang diketahui sifat pesan di bagi menjadi dua yaitu 

verbal dan nonverbal. Maka penyampaian pesan moral dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu pesan moral verbal dan pesan moral non 

verbal. 

a. Pesan moral verbal 

Pesan moral verbal adalah pesan yang disampaikan secara 

langsung dengan kata-kata yang terkait dengan perbuatan 

manusia yang menujukan bahwa perbuatan ini benar atau 

salah, baik atau buruk, contoh :”jangan termakan gengsi 

selagi kamu bisa mengejar cita-cita mu”. 

b. Pesan moral non verbal 

Pesan moral non verbal adalah pesan yang di sampaikan 

dengan mengunakan isyarat terkait dengan perbuatan manusia 

yang menujukan bahwa perbuatan ini benar atau salah, baik 

atau buruk, contoh :“seseorang merokok di area yang 

dilarang merokok, dimana ada seseorang disana menujukan 

tulisan dilarang merokok di area tersebut”. 
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2.7.1 Prinsip-prinsip Moral Dasar 

  Menurut (Zubair, 1987:72) kaidah dasar moral dibagi menjadi dua 

yaitu moral sikap baik dan kaidah keadilan sedangkan Terdapat tiga 

prinsip dalam moral dasar yang dijelaskan (Franz magnis, 1987 : 130-133) 

sebagai berikut: 

1. Moral Sikap Baik 

Sikap merupakan dasar berhubungna dengan siapa saja sikap positif 

dan baik serta tidak merugikan orangan lain. Prinsip sikap baik men 

dasari semua normamoral  karena atas dasar prinsip itulahyang 

membuat kita harus bersikap adil, jujur, atau setia kepada orang 

lain…(Franz magnis, 1987:130). 

 

2. Moral Keadilan 

“Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan 

perlakuan yang sama terhadap orang lain yang berbeda dalam situasi 

yang sama dan untuk menghormati hak semua fihak yang 

bersangkutan. Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan mau 

mencapai tujuan tujuan, termasuk yang baik dengan melanggar hak 

seseorang”…(Franz magnis, 1987:131). 

 

3. Hormat Terhadap Diri Sendiri 

Jadi prinsip hormat terhadap diri sendiri mengatakan bahwa manusia 

wajib untuk memperlakukan  diri sebagai  sesuatu yang bernilai  pada 

dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah 

person, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki 

kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi…(Franz magnis, 

1987:133). 

 

 Sikap moral dasar yang di tuntut dari diri sendiri dengan tujuan 

tidak merugikan orang lain merupakan nilai positif yang terdapat dalam 

diri sendiri. Beberapa diantaranya prinsip sikap baik atau positif seperti 

bersikap berani, jujur, kerendahan hati dan orang lain. 

 

2.7.2 Sikap-sikap Kepribadian Moral yang Kuat 

 Terdapat 7 sikap-sikap kepribadian moral yang kuat yang dijelaskan 

(Franz magnis, 1987 : 142-149) sebagai berikut: 

a. Kejujuran 

 Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral 

adalah kejujuran.Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat 
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maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita 

sendiri. Tidak jujur berarti tidak seia-sekata dan itu berarti bahwa 

kita belum sanggup untuk mengambil sikap yang lurus, orang yang 

tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, 

melaikan apa yang diperkirakan diharapkan orang lain. Tanpa 

kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya kehilangan nilai 

mereka. Bersikap baik terhadap orang lain, tetapi tanpa kejujuran, 

adalah kemunafikan dan sering beracun…(Franz magnis, 

1987:142). 

 

b. Nilai-nilai Otentik 

 Nilai-nilai otentik berarti, kita menjadi diri kita sendiri kita 

bukan orang jiplakan, orang tiruan, orang orang yang hanya bisa 

membeo saja, yang tidak mempunyai sikap dan pendirian sendiri 

karena ia dalam segala-galanya mengikuti mode atau pendapat 

umum dan arah angin…(Franz magnis, 1987:143). 

 

c. Kesedian untuk bertangung jawab 

 Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi 

oprasional dalam kesediaan untuk bertanggung jawab bahkan 

andaikata tidak ada orang yang peduli.Wawasan orang yang 

bersidia untuk bertanggung jawab secara prinsipial tidak terbatas.Ia 

tidak membatasi perhatianya pada apa yang menjadi urusan dan 

kewajibanya, melainkan merasa bertanggung jawab dimana saja ia 

di perlukan. Kesediaan untuk bertanggung jawab demikian adalah 

tanda kekuatan batin yang sudah mantap..(Franz magnis, 

1987:145). 

 

d. Kemandirian moral 

 Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil 

sikap moral sendiri dan untuk bertindak sesuai denganya. Mandiri 

secara moral berarti bahwa kita tidak dapat “dibeli” oleh mayoritas, 

bahwa kita tidak pernah akan rukun hanya demi kebersamaan 

kalau kerukunan itu melanggar keadilan…(Franz magnis, 

1987:147). 

 

e. Keberanian 

 “Keberanian moral menujukan diri dalam tekad untuk tetap 

memperahankan sikap yang diyakini sebagai kewajiban pun pula 

apabila tidak di setujuai atau secara aktif dilawan  oleh lingkungan. 

Orang yang memiliki keutamaan untuk tidak mundur dari tugas 

dan tanggung jawab juga kalau ia mengisolasikan diri, dibikin 

merasa malu, dicela, ditentang atau diancam oleh yang banyak, 

oleh orang orang yang kuat dan mempunyai kedudukan dan juga 
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oleh mereka yang penilaianya kita segani. Keberanian moral 

adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam 

kesediaan untuk mengambil resiko konflik”…(Franz magnis, 

1987:147). 

 

f. Kerendahan hati 

 “Kerendahan hati berarti kita menyadari bahwa penilaian 

kita terbatas dan masih jauh dari sempurna karena hati kita belum 

jernih  sehingga kita tidak akan memutlakan pendapat moral kita. 

Tanpa kerendahan hati, keberanian moral mudah menjadi 

kesombongan atau kedok untuk menyembunyikan bahwa kita rela 

memperhatikan orang lain. Contoh menerima cacimaki dan hinaan 

dengan hati terbuka”…(Franz magnis, 1987:148). 

 

g. Realistik dan kritis. 

 “Sikap kritis perlu juga terhadap segala macam kekuatan, 

kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat.Kita tidak tunduk 

begitu saja, kita tidak dapat dan tidak boleh menyerahkan tanggung 

jawab kita kepada mereka. Penggunaan setiap wewenang harus 

sesuai dengan keadilan dan bertujuan untuk menciptakan  syarat 

syarat agar semakin banyak orang dapat lebih bahagia”…(Franz 

magnis, 1987:150) 

 

2.8 Definisi Konseptual 

Berikut adalah uraian definisi konseptual yang ingin di teliti oleh 

peneliti: 

1. Moral  : mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia 

2. Pesan : sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui proses komunikasi 

3. Pesan  Moral  : pesan yang menujukan kualitas dalam perbuatan 

manusia yang menujukan bahwa perbuatan ini benar atau 

salah, baik atau buruk. 

4. Nilai-nilai otentik : nilai-nilai otentik mengarah pada penujukan 

keaslian atau menujukan kepribadian yang sebenarnya dan 

dipercayai oleh diri sendiri. 

5. Keyakinan/Kepercayaan : pesan yang menunjukkan adanya 

keyakinan serta kepercayaan yang dianggap benar atau di 

yakini. 
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6. Kemandirian Moral : Pesan yang menunjukkan adanya kekuatan 

batin yang mampu menggerakkan sikap moral dan bertindak 

terhadap hal yang baik sesuai dengan pendirian sendiri. 

7. Moral etika : Pesan yang mengarah pada gambaran atau nilai 

tingkah laku, serta sikap atau sifat bagaimana  manusia harus 

hidup dan bertindak 

8. Kesombongan : Pesan menunjukkan sikap serta sifat yang 

membanggakan sesuatu dengan tujuan menjelekkan atau 

menjatuhkan seseorang 

9. Kerendahan hati :Kerendahan hati berarti kita menyadari bahwa 

penilaian kita terbatas dan masih jauh dari sempurna karena 

hati kita belum jernih  sehingga kita tidak akan memutlakan 

pendapat moral kita. 

10. Menghormati : pesan yang menunjunkan sikap serta sifat seseorang 

yang tak acuh tehadap sesama teman dan yang lebih muda. 

11. Tidak menghormati : pesan yang menujunkan sikap serta sifat 

seseorang yang menghakimi orang lain. 

12. Keberanian : Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati 

yang menyatakan diri dalam kesediaan untuk mengambil 

resiko konflik. 

13. Bertanggung jawab : pesan yang menunjukan sikap serta sifat 

seseorang untuk menyelesaikan tugas yang terikait dengan 

kesadaran dirinya. 

14. Tidak Bertanggung jawab : menunjukan sikap serta sifat seseorang 

acuh terhadap tugas yang terikat pada dirinya 

15. Kejujuran : Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara 

moral adalah kejujuran. Tanpa kejujurankita sebagai manusia 

tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani 

menjadi diri kita sendiri 

16. tidak jujur :  orang yang tidak jujur selalu berada dalam pelarian. Ia 

lari dari dirinya sendiri karena tidak berani menghadapi  

kenyataan yang sebenarnya 
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2.9 Definisi oprasional 

Secara oprasional konsep konsep di atas dikelompokan kedalam 

beberapa kategori berikut: 

1. Kategori Nilai-Nilai Otentik  

Dapat dilihat melalui indikator :  

a. Oprasional Keyakinan/Kepercayaan : adanya kata kata yang 

mengindikasikan yakin atau percaya terhadap kemampuan diri sendiri 

misalkan pesan atau tindakan seseorang yang selalu optimis maka hal 

tersebut termasuk kedalam konsep keyakinan/kepercayaan. 

 

b. Oprasional Kemandirian Moral : adanya kata kata yang 

mengindikasikan teguh dengan prinsip misalkan pesan dan tindakan 

seseoran yang tidak ikut ikutan mencuri maka hal tersebut termasuk 

kedalam konsep kemandirian moral. 

 

2. Kategori moral etika.  

Dapat dilihat melalui indikator : 

a. Oprasional kesombongan: adanya kata kata yang mengindikasikan 

membusungkan dada ke lawan bicara misalkan pesan atau tindakan 

seseorang yang suka pamer harta maka hal tersebut termasuk kedalam 

konsep kesombongan. 

 

b. Oprasional kerendahan hati : adanya kata kata yang mengindikasikan  

melihat dirinya sendiri dengan seadanya misalkan pesan atau tindakan 

seseorang yang tidak suka  pamer di depan orang lain maka hal 

tersebut termasuk kedalam konsep kerendahan hati. 

 

c. Oprasional menghormati : adanya kata kata yang mengindikasikan 

menundukan kepala terhadap yang lebih tua misalkan pesan atau 

tindakan seseorang yang berjabat tangan maka hal tersebut termasuk 

kedalam konsep menghormati 
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d. Oprasional tidak menghormati :  adanya kata kata yang

mengindikasikan melecehkan seseorang pesan atau tindakan seseorang

yang tidak mendengarkan lawan bicara maka hal tersebut termasuk

kedalam konsep tidak menghormati.

3. Kategori Moral Keberanian:

Dapat dilihat melalui indikator:

a. Opraional bertanggung jawab : adanya kata kata mengindikasikan

selalu tepat waktu misalkan pesan atau tindakan mengembalikan buku

di perpus maka hal tersebut termasuk kedalam konsep bertanggung

jawab maka hal tersebut termasuk kedalam konsep bertanggung jawab.

c. Oprasional tidak bertanggung jawab : adanya kata kata yang

mengindikasikan melakukan hal seenaknya misalkan pesan atau

tindakan seseorang mencorat coret tembok tetangga maka hal tersebut

termasuk kedalam konsep tidak bertanggung jawab.

d. Oprasional kejujuran : adanya kata kata yang mengindikasikan selalu

berkata sebenarnya misalkan  pesan atau tindakan sesorang yang tidak

melakukan korupsi maka hal tersebut termasuk kedalam konsep

kejujuran.

e. Oprasional tidak jujur : adanya kata kata yang mengindikasikan diam

saat melakukan kesalahan misalkan  pesan atau tindakan sesorang yang

bungkam saat melakukan korupsi maka hal tersebut termasuk kedalam

konsep tidak jujuran.




