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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film merupakan karya cipta seni dan budaya sebagai media komunikasi 

massa pandang yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan cara direkam 

pada pita seluloid, pita video, dan bahan hasil penemuan teknologi lainnya dari 

segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau 

lainnya yang ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik atau lainnya. 

Sebagai hasil karya cipta seni atas dasar kebebasan berkarya, maka film 

menghasilkan karya berdasarkan kemampuan imajinasi, daya cipta, rasa maupun 

karsa, baik dalam bentuk, makna maupun cara. 

Film berperan sebagai sarana baru yang memuat sebuah pesan yang akan 

disebarluaskan kepada masyarakat luas. Pesan film terkadang dijadikan sebagai 

suatu hiburan. Secara teknis, film menyampaikan pesannya melalui ide cerita, 

peristiwa, musik, drama dan sebagainya. Hal itu merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari fungsi film yang dapat menciptakan kesejukan dalam hati kita, yang 

sering kita sebut sebagai sebuah hiburan. Jika ditinjau dari fenomenalnya film 

mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia menyangkut aspek 

hiburan (McQuail, 1989: 13). 

Film sangat mempengaruhi komunikasi massa merupakan penyampaian 

pesan melalui media massa kepada khalayak secara luas. Media komunikasi yang 

termasuk media massa adalah televisi sebagai media elektronik, surat kabar dan 
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majalah sebagai media cetak serta media film. Film yang sebagai media komunikasi 

massa adalah film bioskop. 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media 

massa baik cetak maupun elektronik yang ditujukan kepada masyarakat luas. 

Komunikasi massa mempunyai pesan – pesan yang bersifat umum dan disampaikan 

secara cepat, serentak dan selintas. Film Soekarno sendiri bisa dikategorikan ke 

dalam komunikasi massa dimana dalam film soekarno sendiri banyak memberikan 

pesan – pesan, salah satunya menyampaikan sebuah pesan tentang kepemimpinan. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau 

kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, 

memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh 

kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. 

Film karya Hanung Brahmantyo dengan judul, Soekarno: Indonesia 

Merdeka, mengisahkan fase-fase kisah kehidupan Sukarno Sang Proklamator. 

Dalam film ini terdapat jiwa-jiwa kepemimpinan yang terdapat dalam tokoh 

Soekarno, yang dimana kepemimpinan itu adalah penggeneralisasian suatu seri 

perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan 

latar belakang historis, sebab musahab timbulnya kepemimpinan, sifat-sifat utama 

pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan (Kartono 

2011:31-32).  

Dipilihnya film Soekarno sebagai objek penelitian karena Soekarno 

merupakan salah satu presiden pertama Republik Indonesia dan juga sebagai sosok 

yang fenomenal di Tanah Air yang selalu terkenang di hati masyarakat indonesia. 

Sosok beliau yang romantis, karismatik, sampai seorang tokoh revolusioner, semua 
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dimilikinya. Di dalam film ini sosok Soekarno dengan jiwa kepemimpinannya 

mampu menginspirasi masyarakat indonesia dan juga disegani oleh bangsa lain. 

Dalam film tersebut selain digambarkan perkembangan Soekarno mulai kecil 

sampai dewasa juga menunjukkan kepemimpinan Soekarno yang tampak ketika 

beliau mulai aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Dari fenomena di atas penulis 

tertarik ingin meneliti penggambaran tipe kepemimpinan yang terdapat dalam 

tokoh Soekarno.  

Hal ini dilandasi karena belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti 

mengenai tipe kepemimpinan Soekarno.  

B. Rumusan Masalah 

Kepemimpinan tokoh Soekarno digambarkan dalam beberapa scene dan 

durasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah termasuk dalam jenis apakah tipe 

kepemimpinan tokoh Soekarno digambarkan dalam film “Soekarno” karya Hanung 

Brahmantyo. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui durasi penggambaran tipe kepemimpinan Soekarno melalui besar 

frekuensi dan durasi kepemimpinan tokoh Soekarno dalam film “Soekarno” karya 

Hanung Brahmantyo. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan studi serta menambah khasanah pengetahuan komunikasi secara 

umum dan memperluas wawasan yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam 

hal ini bagaimana penggambaran tipe kepemimpinan tokoh Soekarno pada film 

“Soekarno”. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pemimpin untuk mengaplikasikan tipe kepemimpinan tokoh Soekarno di masa yang 

akan datang. 

E. Landasan Teori 

E.1. Konsep Kepemimpinan 

E.1.1. Definisi kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah suatu jenis hubungan kekuasaan yang ditandai oleh 

persepsi anggota kelompok bahwa anggota kelompok yang lain mempunyai hak 

untuk merumuskan pola perilaku dari anggota yang pertama dalam hubungannya 

dengan kegiatannya sebagai anggota kelompok (Janda, 1960 dalam Sarwono, 

2005:38). Kepemimpinan menurut Ordway Tead (1935) dalam Soekarso dan 

Putong (2015:13)  diartikan sebagai aktifitas mempengaruhi orang-orang agar mau 

bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa kepemimpinan 

merupakan aktivitas seorang yang mampu mempengaruhi orang lain baik dalam 

lingkup organisasi maupun negara. Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 
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Kepemimpinan pada dasarnya terdapat tiga unsur penting dalam kepemimpinan, 

(Soekarso dan Putong, 2015:14) yaitu 

Adanya Pengaruh. Kepemimpinan adalah pengaruh, dimana kepemimpinan 

terjadi karena adanya proses pengaruh. Pemimpin mempengaruhi bawahan atau 

pengikut kearah yang diinginkan. 

Adanya Legitimasi. Kepemimpinan adalah legitimasi, dimana legitimasi 

merupakan pengakuan atau pengesahan kedudukan pemimpin, dan legitimasi juga 

merupakan posisi formal dari kekuasaan (power) dalam organisasi. Pemimpin yang 

memiliki legitimasi institusional atau legitimasi personal dapat mempengaruhi atau 

memerintah bawahan/pengikut, dan bawahan/pengikut rela dipengaruh dan 

diperintah oleh pemimpin yang memiliki legitimasi. Bawahan/pengikut 

melaksanakan perintah dengan baik. 

Kepemilikan Tujuan. Kepemimpinan adalah pencapaian tujuan, dimana 

pemimpin berurusan dengan tujuan yaitu 1) tujuan individu, 2) tujuan kelompok 

dan 3) tujuan organisasi. Pemimpin dipandang individu menurut kepuasan individu 

dalam melaksanakan perintahnya. Dan pemimpin harus dapat mengusahakan 

keseimbangan antara tujuan organisasi dengan keinginan bawahan/pengikut dari 

hasil yang menyenangkan agar lebih bergairah untuk bekerja. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sifat kepemimpinan memiliki unsur 

pengaruh, dalam arti seorang pemimpin mampu mempengaruhi orang lain. Seoarng 

pemimpin juga memiliki legitimasi yang merupakan pengakuan atau pengesahan 

atas kedudukan pemimpin tersebut. Sehingga memperkuat posisi formal dari 

kekuasaan atau power. Selain itu kepemimpinan juga harus memiliki unsur tujuan 
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dalam arti pemimpin harus mampu mengorganisasi anggotanya sehingga mencapai 

tujuan yang diinginkan secara bersama. 

E.1.2. Teori Kepemimpinan 

Untuk memahami mengenai kepemimpinan maka dalam sesi ini akan 

dibahas mengenai beberapa teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dapat 

dijadikan dasar atau menggambarkan ciri suatu kepemimpinan. Teori 

kepemimpinan dapat digolongkan dalam kategori besar, yaitu Teori dengan 

Pengaruh Kekuasaan, Teori Bakat, dan Teori Situasional (Sarwono, 2005:40) 

Teori dengan Pengaruh Kekuasaan. Teori ini dikemukakan oleh French & 

Raven (1959) ini menyatakan bahwa kepemimpinan bersumber pada kekuasaan 

dalam kelompok organisasi. Dengan perkataan lain, orang atau orang-orang yang 

memiliki akses terhadap sumber kekuasaan dalam suatu kelompok atau organisasi 

tertentu akan mengendalikan atau memimpin kelompok atau organisasi itu. Adapun 

sumber kekuasaan itu sendiri ada tiga macam, yaitu 1) Kekuasaan yang bersumber 

pada kedudukan, 2) Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian, 3) Kekuasaan 

bersumber pada politik. 

Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan terbagi dalam beberapa jenis 

yaitu, 1) Kekuasaan formal atau legal . Termasuk dalam jenis ini adalah komandan 

tentara, kepala dinas, presiden atau perdana menteri dan sebagainya yang mendapat 

kekuasaanya karena ditunjuk dan/atau diperkuat dengan peraturan atau 

perundangan yang resmi. (french & Raven, 1959). 2) Kendali atas sumber dan 

ganjaran (French & Raven, 1959). Majikan yang menggaji karyawannya, pemilik 

sawah yang mengupah buruhnya, kepala suku atau kepada kantor yang dapat 

memberi ganjaran kepada anggota atau bawahannya dan sebagainya. 3) Kendali 



 

7 

 

atas hukuman (French & Raven, 1959). Ganjaran biasanya terkait dengan hukuman 

sehingga kendali atas ganjaran biasanya juga terkait dengan kendali atas hukuman. 

Walaupun demikian, ada kepemimpin yang sumbernya hanya kendali atas 

hukuman saja. Kepemimpinan jenis ini adalah kepemimpinan yang didasarkan pada 

rasa takut. 4) Kendali atas informasi (Pettigrew, 1972). Informasi adalah ganjaran 

positif, juga bagi yang memerlukannya. Oleh karena itu, siapa yang menguasai 

informasi dapat menjadi pemimpin. 5)Kendali ekologik (lingkungan). Sumber 

kekuasaan ini dinamakan juga perekayasaan situasi (situational engineering). 

Sebagai contoh adalah pemimpin yayasan panti asuhan dan lembaga sosial lainnya. 

Uraian tersebut menjelaskan bahwa teori dengan pengaruh kekuasaan yang 

bersumber pada kedudukan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan formal atau legal. 

Seperti kekuasaan formal yang banyak dilakukan oleh militer, kepala dinas, atau 

presiden. Kemudian, adanya kendali karena ganjaran dalam arti (gaji atau upah) 

seperti contoh kepemimpinan kepada karyawan. Sumber lain karena pengaruh 

adanya kendali atas hukuman. Kepemimpinan jenis ini merupakan kepemimpinan 

yang didasarkan karena rasa takut karena terjadi adanya kendali atau hukuman. 

Kekuasaan juga bisa dipengaruhi oleh atas kendali informasi. Dimana seseorang 

yang menguasai informasi bisa menjadi pemimpin. Kepemimpinan juga bisa 

dipengaruhi kendali ekologik terjadi karena perekayasaan situasi seperti 

kepemimpinan pada panti asuhan atau lembaga sosial. 

Kekuasaan yang bersumber kepribadian. Kepemimpinan juga digolongkan 

sebagai kekuasan yang bersumber pada kepribadian, yang mana kepemimpinan itu 

muncul berdasarkan sifat0sifat pribadi yang dimiliki pemimpin. Kekuasaan yang 

berasal dari sifat-sifat pribadi dapat dipengaruhi oleh 1)Keahlian atau keterampilan 
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(French & Raven 1959). Contonya pasien-pasien di rumah sakit menganggap 

dokter sebagai pemimpin karena dokerlah yang dianggap sebagai ahli untuk 

menyembuhkan penyakitnya. 2) Persahabatan atau kesetiaan (French & Raven 

1959). Sifat dapat bergaul, setia kawan atau setia kepada kelompok dapat 

merupakan sumber kekuasaan sehingga seseorang dianggap sebagai pemimpin. 

Contohnya pemimpin yayasan panti asuhan dipilih karena sifat seperti ibu Theresa. 

3) Karisma (House, 1977). Ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya 

kewibawaan pribadi dari pemimpin juga merupakan salah satu sumber kekuasaan 

dalam proses kepemimpinan. 

Uraian tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat digolongkan 

sebagai suatu kekuasaan yang bersumber karena kepribadian seseorang dimana 

kepribadian tersebut bisa karena adanya ketereampilan atau keahlian yang dimiliki 

seseorang. Bisa juga terjadi karena adanya rasa persahabatan atau kesetiaan. Dan 

bisa jga dipengaruhi oleh sifat kharismatik seseorang. Jika dikaitkan dengan tema 

penelitian ini kepemimpinan sosok soekarno memiliki kecenderungan yang berasal 

dari kelompok kekuasaan yang bersumber pada kepribadian. 

Kekuasaan yang bersumber pada politik dibagi lagi menjadi 1) Kendali atas 

proses pembuatan keputusan (Pfeffer & Salanick, 1974). Dalam organisasi, ketua 

menentukan apakah suatu keputusan akan dibuat dan dilaksanakan atau tidak. 

Kepemimpinan seorang presiden juga bersumber pada kekuasaan politik karena 

sebuah undang-undang yang sudah disetujui parlemen baru berlaku jika sudah 

mendapat tanda tangannya. 2) Koalisi (Stevenson, Peace & Porter, 1985). 

Kepemimpinan atas dasar sumber kekuasaan politik ditentukan juga atas hak atau 

kewenangan untuk membuat kerja sama dengan kelompok lain. 3) Partisipasi 
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(Pfefer, 1981). Pemimpin mengatur partisipasi anggotanya, siapa yang boleh 

berpartisipasi, dalam bentuk apa tiap anggota itu berpartisipasi dan sebagainya. 4) 

Institusionalisasi. Kepemimpinan yang terjadi karena adanya institusi. Contohnya 

Pemimpin agama menikahkan pasangan suami-istri, notaris atau hakim 

menetapkan berdirinya suatu yayasan atau perusahaan baru, lurah mengesahkan 

LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). 

Kepemimpinan yang digolngkan dari kekuasaan yang bersumber pada 

politik memiliki ciri adanya kendali atas proses pembuatan keputusan, adanya 

koalisi dari beberapa kekuasaan politik, adanya partisipasi dari anggotanya ataupun 

kepemimpinan yang terjadi adanya konstitusi seperti pemimpin agama yang 

menikahkan pasangan suami istri. 

Berdasarkan brebagai sumber kekuasaan tersebut French & Raven (1959) 

menyusun sebuah kategorisasi sumber kekuasaan ditinjau dari hubungan anggota 

(target) dan pemimpin (agent) sebagai berikut: 
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Kategori Kekuasaan Menurut French & Raven (1959), 

Kekuasaan ganjaran Target taat agar ia mendapat ganjaran 

yang diyakininya dikuasai atau 

dikendalikan oleh agent 

Kekuasaan koersif (pemaksaan) Target taat agar ia terhindar dari 

hukuman yang diyakininya diatur oleh 

agent 

Kekuasaan resmi (legitimate) Target taat karena ia yakin bahwa agent 

mempunyai hak untuk membuat 

ketentuan atau peraturan dan bahwa 

target mempunyai kewajiban untuk taat 

Kekuasaan keahlian (expert) Target taat karena ia yakin atau percaya 

bahwa agent mempunyai pengetahuan 

khusus tentang cara yang terbaik untuk 

melakukan sesuatu 

Kekuasaan rujukan Target taat karena ia memuja agent atau 

mengidentifikasikan dirinya dengan 

agent dan mengharapkan persetujuan 

agent 

Sumber: Sarwono, 2005:45 

Kelima sumber kategori kekuasaan  French & Raven (1959) dimiliki 

Soekarno pada puncak kekuasaannya. Untuk para menteri dan stafnya ia 

mempunyai kekuasaan untuk memberi ganjaran atau menjatuhkan hukuman. Untuk 

para pimimpin partai politik ketika itu ia adalah Presiden yang sah, yang 

kekuasaannya didukung oleh Undang-undang. Bagi rakyat kebanyakan ia adalah 

pemimpin yang dapat diandalkan karena kecerdasannya yang tinggi, wawasannya 

yang luas dan menjangkau jauh ke depan sehingga ia adalah pemimpin karena 

keahliannya. Selain itu di mata rakyat kebanyakan ia pun merupakan tokoh rujukan 

yang dikagumi dan ingin ditiru oleh banyak orang pada saat itu (Sarwono, 2005:46). 

Teori kepemimpinan yang kedua yaitu teori bakat. Teori bakat disebut juga 

teori sifat (trait), teori karismatik atau teori transformasi. Inti dari teori ini adalah 

bahwa kepemimpinan terjadi karena sifat atau bakat yang khas yang terdapat dalam 

diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Sifat atau 

bakat itu dinamakan karisma atau wibawa (Sarwono, 2005:46). 
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Ciri pemimpin  karismatik menurut House (Sarwono, 2005:47) adalah: 1) 

Para pengikutnya yakin akan kebenaran ajaran atau kepercayaan pemimpin. 2) 

Adanya persamaan kepercayaan antara pengikut dan pemimpin. 3) Pengikut 

menerima pemimpin sepenuhnya (tanpa bertanya lagi). 4) Pengikut mencintai 

pemimpinnya. 5) Pengikut dengan sukarela menaati pemimpin. 6) Keterlibatan 

secara emosional dari pengikut terhadap misi (tujuan) kelompoknya. 

Menurut teori ini, seorang pemimpin berkarisma cenderung mempunyai 

kebutuhan yang besar akan kekuasaan, sangat percaya diri dan sangat yakin akan 

kepercayaan-kepercayaan dan ideologinya sendiri. Dengan sifat-sifat ini pengikut 

bertambah percaya kepada pemimpinnya, sedangkan tanpa sifat-sifat tersebut 

seseorang tidak dianggap sebagai pemimpin oleh lingkungannya (Sarwono, 

2005:48). 

Kepemimpinan teori yang ketiga yaitu teori situasional. Teori situasional 

berintikan hubungan antara perilaku pemimpin dan situasi di lingkungan pemimpin. 

Dalam hal ini ada du macam hubungan, yaitu 1) perilaku pemimpin merupakan 

hasil atau akibat dari situasi dan 2) perilaku pemimpin merupakan pnentu atau 

penyebab situasi (Sarwono, 2005:60). 

E.1.3. Fungsi Kepemimpinan 

Kepemimpinan memiliki fungsi utama yaitu untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan secara bersama. Dalam suatu aspek kehidupan kepemimpinan memiliki 

fungsi yang penting antara lain 1) Pemimpin menetapkan dan mengembangkan visi 

dan misi organisasi masa depan. 2) Pemimpin mengkoordinasikan kegiatan orang 

dan kerja secara efektif dan efisien. 3) Pemimpin menggerakkan, memberdayakan, 

mengarahkan sumber daya secara terpadu, aman terkendali. 4) Pemimpin 
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menentukan strategi dan penetapkan keputusan (decision making). 5) Pemimpin 

mengelola perubahan (change) dan pertumbuhan (growth). 6) Pemimpin mencapai 

keberhasilan tujuan organisasi. (Soekarso dan Putong, 2015:14) 

Kepemimpinan memiliki fungsi sebagai berikut 1) Fungsi yang 

berhubungan dengan tugas (task related) atau pemecahan masalah. 2) Fungsi ini 

mencakup penetapan struktur tugas, pemberian saran penyelesaian, informasi dan 

pendapat. 3) Fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelompok (group 

maintenance) atau social. 4) Mencakup segala sesuatu yang dapat membantu 

kelompok atau organisasi berjalan lebih baik atau efektif, persetujuan dengan 

kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat dan sebagainya. (Soekarso dan 

Putong, 2015:18) 

Fungsi ini meliputi fungsi pengambilan keputusan (decision making),  

fungsi pengarahan (directing), fungsi pendelegasian (delegation), fungsi 

pemberdayaan (empowerment), 5) fungsi fasilitas (facilitating), 6) fungsi 

pengendalian (controlling).  

Fungsi kepemimpinan juga dapat di uraikan secara lebih lengkap sebagai 

berikut: (Menurut Kartono (2011 : 61) 

1) Pemimpin sebagai eksekutif (executive leader) 

Sering kali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah 

menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan, dia memimpin dan 

mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bawahannya. Dan membuat 

keputusan-keputusan yang kemudian memerintahkanyya untuk dilaksanakan. 

Kepemimpinan ini banyak ditemukan didalam masyarakat dan biasanya bersifat 
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kepemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah memerlukan fungsi 

tersebut. 

2) Pemimpin sebagai penengah 

Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletakdi tangan 

pemimpin dengan keahliannya yangb khas dan ditunjuk secara khusus. Ini 

dikenal dengan pengadilan. Dan bidang lainnya, umpannya dalam bidang 

olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit. 

3) Pemimpin sebagai penganjur 

Sebagai propagandis, sebagai kuru bicara, atau sebagai pengarah opini 

merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Merek abergerak dalam 

bidang komunikasi dan publistik yang menguasai ilmu komunikasi. Penganjur 

adalah sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain. Seringkali 

ia merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara. 

4) Pemimpin sebagai ahli 

Pemimpin sebagai ahli dapat dianalogikan sebagai instruktur atau seorang juru 

penerang, berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit 

sosial dimana dia bekerja. Kepemimpinan hanya berdasarkan fakta dan hanya 

pada bidang dimana terdapat fakta. Termasuk dalam kategri ini adalah guru, 

petugas sosial, dosen, ahli hukum, dan sebagainya yang mencapai dan 

memelihara pengaruhnya karena mereka mempunyai pengetahuan untuk 

diberikan kepada orang lain. 

5) Pemimpin Diskusi 

Tipe pemimpin yang seperti ini dapat dijumpai dalam lingkungan kepemimpinan 

yang demokratis dimana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. 
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Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis 

ialah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi. 

E.1.4.Tipe-Tipe Kepemimpinan 

Suatu kepemimpinan dapat dibedakan berdasarkan tipe-tipe  

kepemimpinannya. Beberapa tipe kepemimpinan tersebut seperti 1) Tipe Otokratik 

atau otoriter, 2) Tipe paternalistik, 3) Karismatik, 4) Tipe Laissez Faire, 5) Tipe 

Demokratik. Tipe-tipe tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tipe Otokratik atau Otoriter. Pemimpin yang bertipe otokratik adalah tipe 

seorang pemimpin yang sombong. Pemimpin tipe ini akan mencapuradukkan 

antara kepentingan pribadi dan organisasi. Ia akan menggunakan segala cara, 

yang penting tujuannya tercapai. Dalam menjalankan tugasnya seorang otokratik 

akan melakukan: 

a) Menuntut ketaatan penuh dari bawahan 

b) Bersikap kaku dalam menegakkan disiplin, tidak ada kesempatan bagi 

bawahan untuk mengemukakan alasan atau argumen. 

c) Bernada keras dalam memberikan perintah atau instruksi. 

d) Jika bawahan melakukan kesalahan, pemimpin tipe ini cenderung 

menggunakan pendekatan punitif atau memberi hukuman 

e) Selalu berprinsip menang-kalah, pemimpin harus menang dan bawahan harus 

kalah. 

2) Tipe Paternalistik 

Tipe ini biasa terdapat di lingkungan masyarakat desa yang masih bersifat 

tradisional dan agraris. Seorang pemimpin paternalistik memiliki gaya 

memimpin yang kebapakan, melindungi, tetapi juga menggurui. 
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Dalam menjalankan tugasnya, seorang paternalistik selalu mengutamakan 

kepentingan bersama/kebersamaan. Ia selalu memperlakulkan setiap orang 

dalam organisasinya sama, tidak ada yang lebih menonjol. Seorang paternalitik 

berusaha memperlakukan semua orang dan satuan kerja yang terdapat dalam 

organisasi seadil dan serta mungkin. 

3) Tipe Karismatik 

Karisma adalah keadaan atau bakat yang luar biasa di dalam kepemimpinan 

seseorang yang menyebabkan kekaguman dan bahkan pemujaan dari masyarakat 

terhadap dirinya. Dengan kata lain seorang pemimpin yang karismatik adalah 

pemimpin yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun mereka tidak dapat 

menjelaskan secara konkret mengapa ia mengaguminya. 

4) Tipe Laissez Faire 

Seorang pemimpin yang bertipe laissez faire memiliki panjangan bahwa 

pada umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para 

anggotanya terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa 

yang menjadi tujuan organisasi, sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang 

harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan seorang pemimpin tidak perlu 

terlalu sering melakukan intervensi dalam organisasi yang dipimpinnya 

Seorang laissez faire akan lebih memilih peranan yang pasif dan 

membiarkan organisasi berjalan apa adanya sesuai tempo dan iramanya tanpa 

banyak mencampuri. Pemimpin Laissez faire memiliki rasa percaya yang besar 

terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ia beranggapan bahwa setiap orang 

baik adanya, memiliki tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, memiliki 

kesetiaan terhadap organisasi dan memiliki kedewasaan. 
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Pemimpin laissez faire tidak menganggap orang yang dipimpinnya sebagai 

bawahan (majikan dan buruh) akan tetapi lebih sebagai rekan kerja. Namun ia 

menyadari bahwa kehadiran seorang pemimpin mutlak diperlukan sebagai satu 

tuntutan organisasi. 

5) Tipe Demokratik 

Tipe demokratik merupakan tipe yang pemimpin yang ideal dan 

didambakan. Meskipun tipe ini tetap memiliki berbagai kelemahan, namun tipe 

demokratik tetapla paling efektif. Seorang demokratik biasanya memandang 

peran dan tugasnya selaku koordinator dan integritor yang mempunyai tugas 

mengkoordinasikan seluruh komponen organisasi. Oleh karenanya seorang 

demokratik dalam menjalankan tugasnya menggunakan pendekatan holistik dan 

integralistik. Pendekatan holistik dan integralistik adalah pendekatan yang 

menyeluruh, segala unsur membentuk satu kesatuan yang padu. 

Pemimpin demokratik memperlakukan manusia dengan cara manusiawi. Ia 

mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Seorang 

demokratik tidak memandang bahwa kebutuhan manusia hanya terbatas pada 

kebutuhan materi, namun ia menyadari bahwa masih ada kebutuhan lain yang 

harus dipenuhi secara fisik, mental, sosial dan spiritual. 

Pemimpin demokratik disegani dan dihormati, bukan ditakuti.hal ini karena 

perilakunya mampu mendorong bawahannya untuk melakukan inovasi dan 

kreasi, mampu menghargai dan mendengarkan segala saran, bahkan kritik yang 

disampaikan oleh bawahannya. Seorang pemimpin demokratik akan merasa 

sangat bangga bila bawahannya menunjukkan kemampuan kerja yang bahkan 

lebih tinggi dari kemampuannya sendiri. 
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Menurut Kartono (2011 : 69), ada 8 kelompok tipe kepemimpinan, yakni: 

1) Tipe Kharismatis, tipe pemimpin ini mempunyai energy, daya tarik dan 

pembawa luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai 

pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal yang bisa dipercaya. 

Sampai sekarangpun orang tidak mengetahui benar sebabnya, mengapa orang 

mempunyai karisma begitu besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan gaib dan 

kemampuan yang super diperoleh sebagi karunia Yang Maha Kuasa. Dia banyak 

memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. 

Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang 

amat besar. 

2) Tipe Paternalistis, tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat antara lain 

adalah dia menganggap bawahannya seperti orang yang belum dewasa yang 

perlu dikembangkan, dia bersifat terlalu melindungi, dia jarang memberikan 

kesempatan bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri, dia hampir tidak 

pernah memberikan kesempatan bawahannya untuk berinisiatif, dan selalu 

bersifat maha tahu dan maha besar.  

3) Tipe Militeristis, tipe meniru gaya militer atau kemiliteran. Walaupun hanya 

gaya saja. Tipe ini mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Sifat-sifat 

pemimpin yang militeris ini adalah 1) Lebih banyak menggunakan perintah atau 

komando, otoriter, keras dan kaku, sering kurang bijaksana. 2) Menginginkan 

kepatuhan mutlak dari bawahannya. 3) Senang dengan formalitas dan ritual 

(upacara) serta tanda kebesaran yang berlebihan. 4) Menuntut adanya disiplin 

yang keras. 5) Tidak menghendaki masukan seperti sara, usul apalagi kritik. 6) 

Komunikasi hanya berlangsung satu arah. 
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4) Tipe Otokratis atau Otoritatif, tipe yang didasarkan pada kekuasaan atau 

wewenang yang dimiliki pemimpin  seperti ini bersikap one man show, selalu 

ingin menonjol sendiri. Kebijakannya tidak pernah dikonsultasikan dengan 

bawahan, sikap pemimpin sperti ini selalu menjauhkan diri dan ekslusif. 

5) Tipe Laissez Faire. Pemimpin ini tidak memimpi, tetapi membiarkan anak 

buahnya untuk bertindak sendiri. Semua pekerjaan dan tanggung jawab 

dikerjakan oleh anak buahnya. Pemimpin hanya merupaan simbol dan tidak 

memiliki kecakapan teknis. Pemimpin seperti ini cenderung tidak berwibawa 

dan tidak mampu mengontrol anak buahnya. 

6) Tipe Populasi. Pemimpin ini mampu membangun solidaritas orang banyak dan 

berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat yang masih tradisional. 

7) Tipe Administatif. Tipe ini mempunyai pemimpin yang mampu 

menyelenggarakan tugas administrasi secara efektif. Pemimpin seperti ini 

berasal dari golongan teknokrat dan administratif yang mampu menggerakan 

dinamika modernisasi dan pembangunan 

8) Tipe Demokratis. Tipe ini berorientasi pada manusia dan memberikan 

bimbingan yang efisien kepad aanak buahnya. Terjalin koordinasi yang baik 

pada semua bawahan masing-masin mempunyai tanggung jawab internal dan 

selalu bekerja sama dengan baik. Kekuatan tipe ini terletak pada partisipasi atif 

dari setiap anggota. Kepemimpinan ini biasanya berjalan sangat mantap. Ciri-

cirinya: 

a Organisasi dan semua unit kerjanya berjalan lancar walaupun pemimpinnya 

tidak ada di kantor 
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b Kekuasaan sepenuhnya didelegasikan kepada bawahan dan semuanya 

menyadari akan tugas kewajibannya sehingga mereka merasa senag dan puas 

serta meras aman melaksanakan tugas pekerjaannya 

c Tujuan kesejahteraan dan kelancaran kerja sama dari setiap unit kerja 

diutamakan 

d Pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat 

kerjasama demi tercapainya tujuan. 

E.2. Konsep Citra Diri Yang Mempengaruhi Seseorang 

 Citra diri merupakan hasil dari pengalaman yang berakar pada masa kanak-

kanak dan berkembang sebagai akibat hubungan individu dengan orang lain. (Centi, 

1993 dalam Fristy, 2012) 

 Menurut Malhi, (2005) citra diri seorang pemimpin terbentuk dari perjalanan 

pengalaman masa lalu, keberhasilan dan kegagalan, pengetahuan yang dimilikinya 

bagaimana orang lain telah menilainya secara obyektif.  

 Citra diri seorang pemimpin yaitu pandangna yang positif terhadap eksistensi 

sebagai pandangan yang baik secara realitas. (Finley dalam Umam, 2013) 

 Komponen Citra Diri menurut Jersild (1961) meliputi perseptual komponen, 

konseptual komponen dan Attitudional komponen.  

 Perseptual komponen merupakan image yang dimiliki seseorang karena 

penampilan dirinya khususnya tubuh dan ekspresi yang ditunjukkan pada orang 

lain. Konseptual komponen merupakan konsepsi seseorang mengenai karakteristik 

dirinya seperti kemampuan kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya. 

Sedangkan attitual komponen merupakan pikiran dan perasaan seseorang mengenai 

dirinya status dan pandangan terhadap orang lain.   
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E.3.Konsep Film  

Film merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan yang efektif dalam 

mempengaruhi khalayak agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dengan daya pikat 

audio-visual-nya yang begitu menyenangkan untuk dinikmati. Oleh karenanya, 

film selalu mempengaruhi dan membentuk tingkah laku masyarakat melalui muatan 

pesan-pesannya (Sobur, 2003: 127). 

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa 

suara dan dapat dipertunjukkan (UU No.33 Tahun 2009, pasal 1). Film adalah karya 

seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang 

dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan (PP RI No 18 Tahun 2014 pasal 1). 

Menurut UU No.33 Tahun 2009 tujuan perfilman adalah 1) terbinanya 

akhlak mulia. 2) terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa. 3) terpeliharanya 

persatuan dan kesatuan bangsa. 4) meningkatnya harkat dan martabat bangsa.5) 

berkembangnya dan lestarinya nilai budaya bangsa. 6) Dikenalnya budaya bangsa 

oleh dunia internasional. 7) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 8) 

Berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan. 

Sedangkan fungsi film menurut UU No.33 Tahun 2009 adalah sebagai budaya, 

pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif dan ekonomi. 

Film memiliki fungsi sebagai media komunikasi massa pandang dengar 

mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembngana budaya bangsa, 

hiburan dan ekonomi (UU No.8 Tahun 1992 Pasal 5). Selain dari itu film juga 

memiliki fungsi sosial film sebagia media dimana fungsinya 1) Film dapat 
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berfungsi sebagai media pelurus sejarah karena film dapat digunakan sebagai 

pereduksian sejarah, 2) film harus ikut serta membangun integrasi sosial bangsa. 

Film harus mampou menjadi jembatan dalam dialog pluralitas dan mampu 

menjelaskan pluralitas suatu negeri dengan bahasa yang mudah dipahami hingga 

eksensi sosial dapat terbangun melalui kesadaran yang dimediasi oleh film. 3) film 

harus ikut dalam proses demokrasi. Film diharapkan mampu mentransformasikan 

nilai-nilai demokratis ke audien. (Kesuma, 2011) 

Menurut Effendy (2006:13) ragam jenis film adalah sebagai berikut: 

1) Film Dokumenter (Documentary Films) adalah jenis film dokumenter adalah 

film yang menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai 

macam tujuan. Namun harus diakui, bahwa film dokumenter tidak lepas dari 

tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau 

kelompok tertentu. 

2) Film Cerita Pendek (Short Films) dikenal dari durasi film cerita pendek adalah 

kurang dari 60 menit. Sebagian besar pembuat film menjadikan film cerita 

pendek sebagai batu loncatan untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. 

Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa. 

3) Film Berita (News Reel) 

Film berita atau news reel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-

benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik 

harus mengandung nilai berita (news value). 

4) Film Kartun (Cartoon Film) 

Titik berat pembuatan film kartun adalah seni lukis, dan setiap lukisan 

memerlukan ketelitian. Satu per satu dilukis dengan saksama untuk kemudian 
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dipotret satu per satu pula. Apabila rangkaian lukisan itu setiap detiknya diputar 

dalam proyektor film, maka lukisan itu menjadi hidup. 

5) Film Jenis Lain 

1) Profil Perusahaan (Corporate Profile) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan dengan 

kegiatan yang mereka lakukan. Film ini sendiri berfungsi sebagai alat bantu 

presentasi. 

2) Iklan Televisi (TV Commercial) 

Rilm ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik tentang 

produk (iklan produk) maupun layanan masyarakat (iklan layanan 

masyarakat atau Public Service Announcement/PSA). 

3) Program Televisi (TV Program) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi. Secara umum, 

program televisi dibagi menjadi dua jenis yakni cerita dan non cerita. 

4) Video Klip (Music Video) 

Dipopulerkan pertama kali melalui saluran televisi MTV pada tahun 1981, 

sejatinya video klip adalah sarana bagi para produser musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium televisi. 

Menurut Dennis, (2008:16) jenis film dapat dibedakan menjadi 

1) Film Dokumenter 

Film ini menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai 

macam tujuan. Namun, harus diakui film dokumenter tak pernah lepas dari 

tujuanya, yakni penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang 
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atau kelompok tertentu. Film dokumenter banyak kita saksikan di televisi, 

seperti program National Geographic atau Animal Planet. 

2) Film Cerita Pendek (Short Film) 

Film ini biasanya berdurasi di bawah 60 menit dan seringkali dihasilkan oleh 

para mahasiswa jurusan film atau perorangan maupun kelompok yang menyukai 

dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Namun tak terlepas 

kemungkinan jenis film ini memang sengaja dibuat untuk dipasok ke rumah-

rumah produksi atau saluran televisi. 

3) Film Cerita Panjang (Feature-Length Film) 

Film dengan durasi sekitar 90 hingga 100 menit ini umumnya diputar di bioskop. 

Namun tak tertutup kemungkinan ada juga film-film India yang bisa memakan 

waktu durasi hingga 180 menit. 

4) Film-Film Jenis Lain (Corporate Profile) 

Film jenis ini biasanya dibuat untuk kepentingan atau institusi tertentu berkaitan 

dengan kegiaan yang mereka lakukan. Biasanya digunakan sebagai alat bantu 

untuk presentasi. 

5) Iklan Televisi (TV Commercial) 

Film ini dibuat untuk penyebaran informasi tentang suatu produk ataupun 

layanan masyarakat/Publik Service Area (PSA). 

6) Program Televisi (TV Programe) 

Film ini dibuat untuk dikonsumsi para penonton televisi secara umum terbagi 

dua, yakni kelompok fiksi dan nonfiksi. 

7) Video Klip (Music Video) 
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Video klip merupakan sarana bagi para produser musik untuk memasarkan 

produknya lewat medium televisi. 

E.3.1. Komunikasi Massa 

Sebelum membicarakan tentang komunikasi massa, terlebih dahulu 

memahami tentang definisi komunikasi itu sendiri. Proses komunikasi adalah 

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. 

Komunikasi juga merupakan satu aktivitas yang sangat mendasar (fundamental) 

dalam kehidupan manusia, karena komunikasi sudah menyatuh dalam diri manusia 

sejak manusia itu lahir, sehingga komunikasi itu dianggap sebagai kebutuhan 

manusia untuk saling berhubungan dengan sesamanya. (Cangara, 2003: 4) 

Model komunikasi yang dianggap oleh para pakar komunikasi sebagai salah 

satu teori awal dalam sejarah perkembangan ilmu komunikasi adalah model 

komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswel. Salah satu cara terbaik 

untuk menerangkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan; Who says 

What In Which Channel To Whom With What Effect (Siapa Mengatakan Apa 

Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban dari pertanyaan 

paradigmatic tersebut mengacu pada beberapa unsur-unsur proses komunikasi yaitu 

Communicator (Komunikator), Message (Pesan), Media (Media), Reciever 

(Komunikan), dan Effect (Efek) komunikasi (Effendy, 2003: 253) 

Dari definisi komunikasi diatas lanjut memahami mengenai pengertian 

komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, kepada masyarakat luas yang kemudian disalurkan oleh pemancar dengan 

audio atau visual misalnya; televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita 

(Devito, 1997: 507). 
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Istilah komunikasi massa merujuk kepada suatu proses komunikasi yang 

sangat luas dan beragam, bahkan komunikasi massa itu sendiri mempunyai khas 

tertentu yang tidak dimiliki oleh ilmu lainnya. Ciri utama komunikasi massa adalah: 

Bukan berasal dari satu orang tetapi dilakukan oleh kelompok atau organisasi 

formal dan komunikator yang bersifat profesional. Pesannya tidak unik dan 

beraneka ragam, serta dapat diperkirakan. Pesan juga merupakan suatu produk dan 

komiditi yang memiliki nilai tukar, memiliki acuan simbolik yang mengandung 

nilai. Pesan bersifat satu arah dan jatang sekali bersifat interaktif. (McQuail, 1989: 

33) 

Karakteristik media seringkali mengundang perhatian kita untuk memahami 

bagaimana pesan media itu direkonstruksi. Pesan media mempunyai sebuah 

kekuatan yang ditimbulkan oleh komunikator sebagai pelaku komunikasi. Pesan 

media juga menawarkan terhadap kita dalam bentuk simbol dan kode (Cangara, 

2003: 12). 

Secara pengetahuan, media massa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki 

oleh pengetahuan lainnya. Seperti yang ditulis oleh McQuail (1989: 52) dalam 

bukunya teori komunikasi massa merumuskan bahwa: 1) Media massa memiliki 

fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap macam pengetahuan. Jadi, media massa 

juga memainkan peran institusi lainnya. 2) Media massa menyelenggarakan 

kegiatannya dalam lingkungan publik; pada dasarnya  media massa dapat dijangkau 

oleh segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum, dan murah. 3) 

Media menjangkau lebih banyak dari pada institusi lainnya dan sudah sejak dahulu 

mengambil alih peranan sekolah, orang tua, agama, dan lain-lain. 

E.3.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa  
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Tema film adalah sebagai penggambaran untuk memasuki ruang 

pemahaman yang kosong dalam diri khalayak tentang sesuatu yang belum 

bergantung pada seberapa besar antusias khalayak terhadap tema-tema yang 

diangkat di dalam sebuah film. Tema yang diangkat dalam film menghasilkan 

sebuah nilai-nilai yang biasanya diperoleh dari sebuah pencarian yang panjang 

tentang pengalaman hidup, realitas sosial, perjuangan serta karya imajinatif dari 

sang penciptanya. Tema yang dikehendaki ditulis dalam skenario. Menurut definisi, 

skenario adalah alur cerita dalam pembuatan sebuah film (Hardiman, 2006: 119). 

Alur cerita dalam sebuah film telah menjadi realita di dalam kehidupan 

sehari-hari seperti tema cinta, keluarga, perjuangan, perjalanan hidup, pekerjaan 

sehari-hari, hobi serta hal-hal yang memang selama ini menjadi sebuah hasil 

imajinatif sang produser film, seperti film kartun dan film animasi. Pada umumnya 

film dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem 

tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. 

Unsur-unsur yang paling penting dan dominan di dalam sebuah film adalah audio-

visual dan tentunya dengan dukungan efek suara (sound efect)yang memadai pula. 

Media merupakan bagian kehidupan yang merupakan alat untuk 

menyampaikan pesan kepada manusia. Selain itu media juga menjadi dominan 

untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial bagi individu, kelompok, dan 

masyarakat. Ketergantungan manusia terhadap media begitu besar di dunia modern. 

Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normative yang dibaurkan dengan 

berita, opini, cerita pendek, kartun dan lain-lain (McQuail, 1996: 3). 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa 

baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi, film) yang dikelola 
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oleh suatu lembaga atau orang yang di lembagakan, yang ditunjukkan kepada 

sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. 

Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas. 

Komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan organisasi berlangsung juga dalam 

proses untuk mempersiapkan pesan yang disampaikan media massa ini (Deddy 

Mulyana, 2001: 75). 

Istilah media massa yang merupakan singkatan dari “media komunikasi 

massa” dipergunakan untuk menunjukkan penerapan alat teknis (media) yang 

menyalurkan atau merupakan wadah komunikasi massa. Pengertian media massa 

menurut JB. Wahyudi (1986: 43) adalah saluran atau media yang dipergunakan 

untuk mengadakan komunikasi dengan massa. Yang dimaksud media massa disini 

adalah media massa periodic, seperti surat kabar, majalah (media cetak), televisi, 

radio, dan film (media elektronik). Sedangkan yang dimaksud massa pada 

komunikasi massa adalah pembaca surat kabar atau majalah, pendengar radio, 

penonton televisi, yang memiliki sifat-sifat : (a) banyak jumlahnya, (b) saling tidak 

mengenal, (c) heterogen, (d) tidak diorganisasikan, (e) tidak dikenal oleh si 

pengirim atau komunikator, (f) tidak dapat memberikan umpan balik secara 

langsung. 

Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha penyampaian pesan antar 

manusia. Jadi, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha penyampaian 

pesan antar manusia (Soyomukti, 2010: 56). Dalam proses komunikasi itu sendiri 

memiliki beberapa unsur. Minimal dalam proses komunikasi terdiri dari tiga unsur 

yaitu pengiriman pesan, pesan itu sendiri serta target penerima pesan. Berikut 

unsur-unsur komunikasi dalam bukunya (Soyomukti, 2010). 
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Yang pertama adalah pengiriman pesan atau komunikator. Pengiriman 

pesan adalah manusia yang memulai proses komunikasi, disebut “komunikator”. 

Komunikator ketika mengirim pesan memiliki motif dan tujuan, yang sering disebut 

juga motif komunikasi. Komunikator bisa terdiri dari satu orang, banyak orang atau 

lebih dari satu orang, serta kumpulan orang (massa). Apabila orang banyak atau 

lebih dari satu orang tersebut relatif saling kenal sehingga terdapat ikatan emosional 

yang kuat dalam kelompoknya, mereka disebut kelompok kecil apabila mereka 

relatif tidak saling kenal secara pribadi sehingga ikatan emosionalnya lemah 

mereka disebut sebagai kelompok besar atau publik. 

Yang kedua adalah penerima pesan atau komunikan. Penerima pesan atau 

komunikan adalah manusia berakal budi kepada siapa komunikator ditujukan. Ada 

ahli lain yang menyebut penerima pesan atau komunikan sebagai decoder. 

Sebagaimana komunikator, komunikan juga dapat terdiri dari satu orang, banyak 

orang (kelompok kecil, kelompok besar, termasuk dalam wujud organisasi), dan 

massa. 

Yang ketiga adalah pesan. Pesan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif 

komunikasinya. Pesan sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya abstrak 

(konseptual, ideologis, dan idealistik). Akan tetapi, ketika ia disampaikan dari 

komunikator kepada komunikan, ia menjadi konkret karena disampaikan dalam 

bentuk simbol berupa bahasa (baik lisan maupun tulis), suara (audio), gambar 

(visual), mimik, gerak gerik. 

Selanjutnya adalah saluran komunikasi dan media komunikasi. Agar pesan 

yang disampaikan komunikator sampai pada komunikan, dibutuhkan saluran dan 
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media komunikasi. Saluran komunikasi lebih identik dengan proses berjalannya 

pesan, sedangkan media komunikasi lebih identik dengan alat (benda) untuk 

menyampaikan pesan. Jadi, saluran komunikasi lebih umum daripada media 

komunikasi. 

Dan yang kelima adalah efek komunikasi. Efek komunikasi adalah situasi 

yang diakibatkna oleh pesan komunikator dalam diri komunikannya. Efek 

komunikasi ini berupa efek psikologis yang terdiri tiga hal: 1) Pengaruh kognitif, 

yaitu bahwa dengan komunikasi sesorang menjadi tahu tentang sesutu. Komuniksi 

berfungsi untuk memberikan informasi. 2) Pengaruh afektif, yaitu bahwa dengan 

pesan yang disampaikan terjadi perubahan sikap. 3) Pengaruh konatif, yaitu 

pengaruh yang berupa tingkah laku dan tindakan. Karena menerima pesan dari 

komunikator atau penyampain pesan, komunikasi bisa bertindak untuk melakukan 

sesuatu.  

Konsep komunikasi massa pertama kali diciptakan pada tahun 1920-an atau 

1930-an untuk diterapkan kemungkinannya baru untuk komunikasi publik yang 

muncul dari pers, radio dan film (McQuail 2011: 83). Komunikasi massa 

merupakan suatu tipe komunikasi manusia (human communication) yang lahir 

bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik, yang mampu 

melipatgandakan pesan pesan komunikasi (Wiryanto, 2000: 1). Komunikasi tidak 

hanya berlangsung dari komunikator ke komunikan, tetapi juga melalui sebuah 

perantara atau biasa yang disebut media, dan media serta alat mekanik itulah yang 

sebagian besar sebagai alat-alat komunikasi massa atau yang lebih populer dengan 

nama media masa. Dalam buku “Pengantar Komunikasi Massa” (Nurudin 2007: 

66-93) mengatakan fungsi komunikasi massa adalah sebagai fungsi hiburan, fungsi 
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informasi, fungsi persuasi, fungsi transmisi budaya, fungsi mendorong kohesi 

sosial, fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial, fungsi melawan 

kekuasaan dan kekuatan represif, fungsi menggugat hubungan trikotomi. 

Definisi massa itu sendiri adalah komunikasi melalui media massa, namun 

media massa disini dikatakan media massa berbentuk antara lain media elektronik 

(televisi dan radio), media cetak (surat kabar, majalah, buku) dan film (Nurudin 

2007: 5). Disimpulkan jenis media massa ada tiga pertama adalah media cetak 

(surat kabar). Kedua media audio (radio) ketiga adalah media audio visual (tv, film). 

Film termasuk dalam salah satu media komunikasi massa karena film 

mampu menyampaikan pesan atau tujuan tertentu seseorang kepada masyarakat 

luas secara serentak, seperti orang-orang yang datang berbondong-bondong ke 

bioskop untuk menyaksikan sebuah film, begitu mereka keluar setelah 

menyaksikan film tersebut, mereka akan dapat menangkap apa maksud dan pesan 

yang disampaikan oleh penulis cerita dan film maker melalui film itu dan pesan 

yang dibawa oleh film tersebut secara serentak terkirim dan terekam kepada semua 

penonton yang menyaksikan film tersebut. 

Film tidak hanya menjadi sebuah media komunikasi massa yang muncul 

secara ajaib yang bermula dari zaman cetak yang dimana sebelum abad ke-15 

orang-orang Eropa memproduksi buku-buku dengan mempersiapkan manuskrip 

(manuscript) berupa salinan yang di cetak dengan menggunakan tangan hingga 

pada tahun 1455 seorang pandai emas bernama Johan Gutenberg menemukan 

mesin cetak. 

Hingga pada zaman komunkasi massa, dengan kemunculan media cetak, 

langkah aktifitas komunikasi mulai menanjak cepat. Apalagi dengan penemuan 
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telegraf, semua menjadi kenyataan. Walaupun bukan sebagai komunikasi, peralatan 

ini menjadi elemen penting bagi akumulasi teknologi yang akhirnya mengarahkan 

masyarakat memasuki era media massa elektronik. Beberapa dekade terakhir, 

percobaan yang dilakukan telah membawa kesuksesan untuk memasuki era dunia 

motion picture (film bioskop dan televisi) (Nurudin, 2007: 59). 

Teknologi film memiliki karakter spesial bersifat audio visual. Karakter ini 

menjadikan film sebagai cool media yang artinya film merupakan media yang 

dalam penggunaannya menggunakan lebih dari satu indera. Film pun menjadi 

media yang sangat unik karena dengan karakter yang audio-visual film mampu 

memberikan pengalaman dan perasaan yang spesial kepada para penonton. Para 

penonton dapat merasakan ilusi dimensi parasosial yang lebih ketika menyaksikan 

gambar-gambar bergerak, berwarna, dan bersuara. Dengan karakter audio-visual ini 

juga film menjadi media yang mampu menembus batas-batas kultural dan sosial 

(Husnun 2011). 

Namun sebagai media komunikasi massa film juga memiliki kekurangan 

dan menjadikan kekurangan tersebut menjadi sangat multitafsir. Dalam beberapa 

film dibutuhkan analisa unsur-unsur semiotik di dalamnnya, dan karena film dapat 

menembus batas-batas kultural disisi lain justru dapat menimbulkan intepretasi 

yang salah akan budaya tertentu apabila film tersebut disaksikan orang dari kultur 

yang berbeda. Kekurangan yang lain dari film sebagai ilmu komunikasi massa ialah 

begitu efektifnya sebuah film sehngga mampu mempengaruhi penonton, dan pada 

beberapa jenis film seperti film horror, action, dan yang mengandung unsur 

pornografi membawa pengaruh yang negatif pada masyarakat, terutama anak-anak. 


